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VOORREDE.
Na het overlijden van onzen diep betreurden vriend kwam al
spoedig de vraag tot ons, of het niet mogelijk zou zijn uit zijne in
allerlei tijdschriften verspreide kleine studiën een bloemlezing
samen te stellen, ten einde de soms moeielijk bereikbare artikelen
uit vroeger en later tijd weder onder de oogen van een belangstellend publiek te brengen. Na rijp overleg meenden wij deze vraag
in bevestigenden zin te moeten beantwoorden en het bezorgen der
uitgave op ons te moeten nemen. Wij gaven ons daarbij rekenschap
van de omstandigheid, dat onze vriend niet zeer dikwijls kwam
tot eene populaire wijze van behandeling der wetenschappelijke
vraagstukken, die hij onderzocht, en dat dus slechts een beperkt
aantal zijner verspreide artikelen voor de nieuwe uitgave in aanmerking kon komen. Wij deden daarom eene keuze uit zijne
geschriften, waarbij wij ons voornamelijk lieten leiden door de
overweging der vraag, welke daarvan nog thans op de algemeene
belangstelling aanspraak zouden kunnen maken. Anderen zouden
misschien meer stukken uit den voorraad gekozen hebben ; wij
meenden ons te moeten bepalen tot het vijftiental , dat ip dezen
bundel is opgenomen. Op verzoek van den uitgever lieten wij deze
stukken voorafgaan door het Levensbericht, door een onzer in het
Jaarboek der Koninklijke Academie van Wetenschappen uitgegeven.
Wat de wijze van uitgave betreft, wij besloten het eigenlijk
wetenschappelijke apparaat benevens die gedeelten, welke alleen
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indertijd van belang waren en toen moesten dienen om de aanleiding tot de uitgave aan te wijzen, weg te laten of wel aanzienlijk
te bekorten. Bovendien veroorloofden wij ons hier en daar kleine
wijzigingen in den tekst, waardoor de bedoeling van het gezegde
duidelijker kon uitkomen dan in het oorspronkelijke het geval was,
met angstvallig behoud echter van den geheelen zin van het gezegde,
voortdurend ons voorstellend, wat de schrijver zelf bij de nieuwe
uitgave vermoedelijk zou gewijzigd hebben in spelling en woordenkeus. Zoo meenden wij het meest te handelen in den geest van onzen
betreurden vriend. Zijn portret met het facsimilé van zijn handteekening zal voor vele zijner vrienden een aangename herinnering zijn.
Wij eindigen met een woord van dank aan de uitgevers , die ons
toestonden de vroeger in hunne tijdschriften geplaatste artikelen in
deze nieuwe uitgave op te nemen.

October, 1906.

P. J. BLOK.
S. MULLER Fz.
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P. L. MULLER ').

Weinig gerucht heeft zijn heengaan gemaakt ; stil en bescheiden, zooals hij geleefd heeft, zoo is hij ook gestorven. En ik
meen, dat hij het zoo zou hebben goedgevonden, als hij het had
voorzien. Maar zijne vakgenooten weten, dat in hem Nederland
zijn geleerdsten historicus heeft verloren, en Zijne vrienden
betreuren den vriendelijksten en beminnelijksten uit hunnen kring.
Niet lang heb ik dan ook geaarzeld, toen onze Voorzitter
mij verzocht , zijne biographie te stellen voor ons Jaarboek.
Deze zeer verdienstelijke en zeer eigenaardige persoonlijkheid,
die zelf zich zoo weinig heeft doen kennen, thans eindelijk
meer en beter bekend te maken , scheen mij plicht, ook geluk.
En alleen v al sche schaamte zou mij ditmaal hebben kunnen
weerhouden. Altijd heb ik het eenti zéér zware verantwoordelijkheid geacht, de necrologie te stellen van een lid dezer
Akademie. Ik ben mij bewust, dat persoonlijke voorkeur hier
niet gelden mag; ten volle beaam ik ook de onlangs gemaakte
opmerking, dat het streven naar objectiviteit tegenwoordig de
piëteit wel eens te veel naar achteren dringt. Maar zoo ooit,
dan meende ik thans de taak te mogen aanvaarden. „Wij zijn
sinds veel meer dan een menschenleeftijd, eerst als bloedverwanten bekenden, toen als vakgenooten vrienden geweest,"
schreef onze overleden vriend mij eenmaal naar aanleiding van
een klein verschil; „wij staan elkander sinds lang zéér na en
1 ) Deze biografie van den schrijver van dezen bundel werd, zooals de
vorm daarvan verraadt, door een onzer voorgedragen in eene vergadering der
Koninklijke Akademie van Wetenschappen , afdeeling Letterkunde. (N. v. d. R.)
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ik hoop, dat tot mijn dood toe, 't zij die dichtbij of verre is,
de verhouding zal blijven als zij is." Het einde was toen reeds
niet zeer verwijderd meer; maar al had hij nog lange jaren
geleefd, dan ben ik zeker, dat deze wensch zou zijn vervuld.
Door jarenlangen intiemere omgang hadden wij elkander door
en door leeren kennen; wij wisten goed, op welke punten onze
meeningen uiteenliepen, en ook het betrekkelijk recht van
bestaan van elkaars afwijkende zienswijze hadden wij leeren
eerbiedigen en waardeeren. Zoo geloof ik dus ditmaal niet alleen
voldoende kennis van zaken te hebben, maar ook objectief te
kunnen zijn, zooveel dat den mensch gegeven is; dat het mij
aan piëteit niet ontbreken zal, weet ik zeker.
In de pastorie der Doopsgezinde gemeente te Koog aan
de Zaan is Pieter Lodewijk Muller den 9den November 1842
geboren. Geen vroolijke jeugd heeft hij gesleten in de lage vertrekken van het nederige gebouwtje, dat aan het belommerde
dorpsstraatje zijn groen geschilderden houten gevel verhief achter
een hoog houten bruggetje over de breede sloot. Zijne moeder,
Isabella de Clercq, heeft hij nooit gekend : zij overleed, toen
haar jongste zoon pas twee jaren oud was. En de vader heeft
het niet wenschelijk geacht, aan zijne beide zoons, zoolang zij
nog thuis waren, eene stiefmoeder te schenken, — goed bedoeld
ongetwijfeld, maar betreurenswaardig, nu de tweede moeder,
die eindelijk in 1861 de pastorie betrok, eene hartelijke en zéér
gewaardeerde aanwinst gebleken is. Zoo bleef de opvoeding
der beide knapen toevertrouwd aan eene meid-huishoudster,
wier zorgvolle trouw door haar pleegkind steeds dankbaar is
herdacht, maar die — brave burgervrouw als zij was — slechts
onvolkomen de plaats kon vervullen der patricische moeder,
wier tengere gratie nog leeft in de herinnering van de oudere
leden onzer familie.
Ds. Christiaan Muller was een hoogst eigenaardig man. Een
braaf man, met veel talenten en ook met geest, met uitgebreide
kennis en eene zeldzaam kompleete lectuur, van wien zijne
tijdgenooten groote verwachtingen hadden gekoesterd. Maar te
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hoog, wellicht ook te traag om zijne gaven te doen kennen;
zoo had men hem vergeten. En toen het allengs zeker werd,
dat zijne eerste standplaats ook zijne laatste zijn zou, trok hij
zich verbitterd terug in gewilde vergetelheid. In de enkele
gezelschappen, waar hij zich vertoonde, baarde hij opzien door
zijn belangrijk en geestig gesprek ; voor zijne huisgenooten was
de sombere man niet altijd een gemakkelijk gezelschap. Van
dezen vader heeft onze vriend twee zaken geleerd : dit, dat
het bedenkelijk is zijne meening uit te spreken, wanneer dit
aanleiding kan geven tot onaangenaamheden, — en ook dit,
dat ijverige studie zonder eigen productie op den duur niet
bevredigt. Er was nog een vierde huisgenoot in de pastorie,
een drie jaar oudere broeder, bijna in alles het tegendeel van
den jongere : slank, met blond krullend haar, vriendelijk lachende
oogen en een innemend gelaat, vroolijk , zeldzaam aangenaam
in den omgang, de lieveling der dames en in alle gezelschappen
een gewenschte gast, daarbij handig en knap, zeker van eene
uitnemende carrière als machine-ingenieur. Ook van hem heeft
onze vriend iets geleerd : dit, dat hij altijd met blijmoedige
tevredenheid in den schaduw heeft kunnen staan, ook waar
zijne verdiensten hem aanspraak gaven op eene plaats in het
volle licht. Maar over zijnen vader heb ik nooit één enkel
hard woord van hem gehoord, en de verhouding tot zijnen
broeder heeft zich tot diens dood in 1866 toe gekenmerkt door
ongestoorde hartelijkheid.
Negen jaren oud was de zwakke knaap, eer men het durfde
wagen hem naar de lagere school te zenden te Zaandam. Op
zijn veertiende jaar kwam hij daar in de leer bij Dr. Jakob
Roos, die hem voor het akademisch onderwijs zou bekwamen.
Een uitnemend onderwijzer, wiens onderricht hij steeds met
dankbare waardeering gedacht ! Weinig grammatica, veel lektour,
en dat voor klassen van drie of vier jongens, huiselijk samenzittende in het kleine houten „luchthuis" aan de Zaan , waar
juist plaats was voor twee banken, een kachel en eene tafel
en stoel voor den onderwijzer. Zóó konden jongens, die wilden,
spoedig vooruit komen : reeds na drie jaren, even voor zijn
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zeventiende jaar, was de pupil klaar voor de hoogeschool.
T e vroeg zelfs naar het oordeel van zijn vader, zoodat hij nog
twee jaren lang op halve dagen het onderwijs moest blijven
volgen.
Welk een overvloed van vrijen tijd had deze aanstaande
student ! Vrienden vond hij in het dorp niet. Zijn broeder was
in 1856 vertrokken , zijne klasgenooten woonden te Zaandam
en de Koogsche jongelingschap bewandelde gansch andere
wegen dan hij. Zoo was „in de eenzame pastorie niet anders
te doen dan werken of lezen," zooals hij zelf in allen eenvoud
verhaalt. En hij las dan ook, onafgebroken en onverzadelijk.
Op zijn tienden verjaardag schonk zijn grootvader hem eene
Hollandsche vertaling van Hume's H i s t ory of England ;
het kind las het lange taaie boek uit „met graagte." Toen zich
later bij de lange avonden de eindelooze middagen voegden,
werd het erger : niet zonder verbazing heeft hij zelf het
opmerkelijke feit geboekstaafd, dat hij in dien tijd alle Grieksche en Romeinsche historici, tot Dio Cassius en Herodianus
incluis, heeft uitgelezen.
Niet gewaagd is de gevolgtrekking, dat hij reeds in 1861,
toen hij te Leiden student werd in letteren en rechten, een
der bekwaamsten moet zijn geweest onder zijne tijdgenooten.
Maar overigens blonk hij onder hen niet uit ; hij was, volgens
zijne eigene bekentenis, erg „groen", en hoe kon dit anders?
In zijne nagelaten autobiografische aanteekeningen verhaalt hij,
dat hij aanvankelijk meer student was dan hij studeerde : wie
zou het hem misgunnen ? Maar eene in het oog vallende positie
onder de Leidsche jongelingschap, die zich in dien tijd ook
van andere studenten onderscheidde door zeker luidruchtig optreden, had hij toch niet. Geen populair persoon, was hij onder
zijne zéér vele vrienden bemind en ook geacht. Aan die
vrienden schrijft hij voor een groot deel zijne eigenlijke vorming
toe. Doch niet minder aan zijne professoren : aan Cobet in de
eerste plaats, ook aan Pluygers. De colleges van Goudsmit,
Buys en Vissering werden met groote belangstelling gevolgd.
Maar Fruin, met wien hij in 1864 in betrekking kwam, was
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natuurlijk de allereerste persoon ; reeds van ouds was de student
historicus in zijn hart, en op den duur bevestigde zich deze
voorliefde : „de geschiedenis alleen bleef in zijn hart regeeren".
Na zijn doctoraal in December 1866 zette hij zich onder
Fruins leiding tot het bewerken zijner dissertatie, waarvan de
stof nagenoeg geheel aan de bescheiden van het Rijksarchief
werd ontleend. Ik zeg, onder Fruins leiding ; de uitdrukking
is niet volkomen juist. Want Fruin, hoe imperieus hij ook van
nature was, leidde weinig. Hij heeft geen school gevormd en
in zijne afscheidsrede heeft hij zich daarop beroemd, niet geheel
terecht, naar het mij voorkomt. De buitengewone man had
meer invloed kunnen oefenen op zijne leerlingen, indien hij
zich er niet toe had bepaald, met groote bereidwilligheid hulp
te verleenen, wanneer die gevraagd werd ; dat is de ondervinding geweest ook van onzen vriend. Doch hoe dan ook, de
dissertatie kwam op haren tijd gereed : geen fraai stuk, wat
onbeholpen, maar goed werk, dat zijne waarde behouden heeft
en altijd behouden zal. Toen, na zijne promotie op 18 December
1867, begon voor den jongen doctor een nieuwe leertijd op
meer uitgebreid veld.
Het is te weinig opgemerkt, het is zelfs wel haast vergeten,
dat reeds voor bijna veertig jaren onze vriend op raad van
Fruin een veld heeft ontgonnen, dat vele jaren later door Blok
opnieuw is betreden. Hij ondernam het, de buitenlandsche
archieven te gaan doorzoeken met het oog op bescheiden, van
belang voor de Nederlandsche geschiedenis. De omstandigheden
waren niet zeer gunstig. Nog kende men aan Binnenlandsche
Zaken geene afdeeling voor Kunsten en Wetenschappen. Na
Bakhuizen van den Brink's dood was Fruin op dit gebied de
veldheer, — Fruin, volstrekt niet de man, om eene dergelijke
onderneming handig te organiseeren. En onze Akademie, die
men om hulp vroeg, heeft zich eenmaal te meer de gelegenheid

laten ontsnappen, om eene groote w etenschappelijke onderneming te organiseeren en te leiden : de instructie voor den
reiziger, die van haar werd gevraagd, is nooit gekomen. Toch,
ook rekening houdende met de geheel veranderde omstandig-
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heden, meen ik, dat reeds hier het groote verschil in opvatting
en methode duidelijk werd tusschen den vroegeren en den
lateren reiziger. Muller, grondig werkend en rijken oogst te
voorschijn brengend uit de mijnschacht, die hij ontgonnen
had, — Blok, met meer talent om zich spoedig te orienteeren
op een uitgebreid veld, zijne rijkgeschakeerde resultaten praktisch en met tact exposeerend in een gemakkelijk bruikbaar
overzicht.
Lang duurde de tocht. Eerst, in Januari 1868, trok de
reiziger naar Brussel, waar hij in het rijksarchief de correspondentie der Spaansche gouverneurs met de gezanten te
's-Gravenhage en met het hof van Madrid onderzocht. In
Augustus 1868 verhuisde hij naar Berlijn , waar in het staatsarchief de correspondentie der Brandenburgsche gezanten in
Den Haag tot 1688 bestudeerd werd. Na een kort oponthoud
te Dresden, werd in December 1868 Weenen bereikt ; een
onderzoek naar de betrekkingen van Oostenrijk met de Republiek
rondde daar 's reizigers kennis van de periode onzer geschiedenis tot 1688 verder af. In April 1869 was deze studiereis
geëindigd. Anderhalf jaar later, in December 1870, begon een
tweede reis, waarop Weimar en Arolsen bezocht werden. In
de eerste stad was het de geschiedenis van den 30-jarigen
oorlog, in de tweede (Maart—Juni 1871) de correspondentie
van Georg Friedrich von Waldeck met prins Willem III, die
Muller bezighield. In Juni 1871 was ook deze periode van zijn
leven afgesloten, en vestigde hij zich voorloopig te Haarlem,
waar zijn vader toen als emeritus-predikant woonde.
Intusschen was hij reeds korten tijd werkzaam geweest in
de prakrijk. Tusschen zijne beide reizen in, was hij gedurende
één cursus (1869/70) leeraar geweest in de geschiedenis aan de
Leidsche hoogere burgerschool. Maar geen succes had hij daar
gehad. Hij wist de jonge knapen noch te imponeeren noch te
boeien. Ook zijn onderricht, hoe goed het stellig geweest is, kan
nauwelijks bijzonder geschikt zijn geweest voor gymnasiasten.
Toen de cursus om was, bedankte hij : ongetwijfeld heeft hij
wijs gehandeld.
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Na een paar jaren afwachtens te Haarlem, werd thans in
het begin ván 1874 een nieuwe proef met het praktische leven
gewaagd : Muller was aangesteld als ambtenaar aan het Haagsche rijksarchief. Nog herinner ik mij, hoe wij samen naar het
Ministerie trokken, om achtereenvolgens te solliciteeren naar
dezelfde betrekking, in groote eendracht en met de bewustheid,
dat het geval eenigszins lachwekkend was. Want het sprak
van zelf, dat hij, de oudere, die reeds zóóveel gedaan had,
benoemd zou worden ; wij verwachtten dat en wij vonden het
goed. Nu, van achteren bezien, vind ik het zoo goed niet;
want ook aan het archief bleek hij niet geheel op zijne plaats
te zijn. Destijds, onder het regime van L. P. C. van den Bergh,
waren de toestanden aan het Haagsche rijksarchief zeer eigenaardig; het was er „zeer ouderwetsch", zooals Muller in zijne
autobiografie verzekert. Inderdaad patriarchale toestanden!
Toen de aanstaande archiefambtenaar in 1867 begonnen was
aan zijne dissertatie, waren hem de notulen van den Landraad
zelven, die hij voor zijn onderzoek behoefde, in een grauw
papier gepakt gemoedelijk thuisbezorgd geworden door Van Gend
en Loos : hij mocht ze op Zijne studentenkamer gebruiken,
zoolang hij begeerde ! Sedert Van den Brink's krachtige hand
verstijfd was, was er in den dienst nagenoeg geene leiding
meer; ieder ambtenaar deed, wat zijne hand vond om te doen.
Zoo konden zich zonderlinge denkbeelden over archiefregeling
ontwikkelen, zonderlinge maatregelen uitgevoerd worden. Muller
verhaalt, hoe onder zijne ijverige medewerking de inhoud van
de bekende Loketkast der Staten van Holland is uiteengenomen,
om een „archief" van Oldenbarnevelt te construeeren. „Men
dacht daarmede toen een goed werk te doen", verklaarde de
medewerker zelf later, wel bewust dat het werk zoo heel goed
niet was.
De omstandigheden waren dus verre van gunstig : de jonge
ambtenaar kon aan het Rijksarchief niet veel leerera. Maar
toch, had hij aanleg gehad voor het werk, zijn helder verstand
zou hem wel vooruit hebben gebracht. Maar ik geloof ni e t,
dat hij dien aanleg had. In Den Haag aangesteld met de
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bedoeling, om werkzaam te zijn aan de voortzetting van het
Oorkondenboek yan Holland en Zeelan'cl, heeft hij
inderdaad een paar kloosterarchieven geïnventariseerd. Als
resultaat van zijn arbeid, verschenen in 1880 de Regest a
Hannonensi a, zeker getuigend van grooten ijver, maar toch
stellig zijn zwakste produkt. Voor dergelijk werk ontbrak hem
de noodige handigheid ; hij had geen oog voor systematiek, en
ik houd het er voor, dat hij er ook niet veel belang in stelde.
Wel spreekt hij zelf later met voldoening over de vier jaren,
in Den Haag gesleten, maar uitsluitend omdat hij ze beschouwt
als eene nuttige voorbereiding voor het professoraat, dat hem
wenkte.
Trouwens er was nog eene andere reden, waarom hij met
welgevallen deze jaren herdacht : hij was intusschen gehuwd,
zéér gelukkig gehuwd. In September 1873 was hij verloofd met
Dorothea Petronella Bohn, de dochter van Beets' oudste en
meest geliefde zuster, de zuster die hij als Serena bezongen
heeft en die een tijd lang zeer bekend is geweest als de
schrijfster van Onze buur t. Zoodra de benoeming in Den Haag
een feit was, werd het huwelijk voltrokken (April 1874). Hoe
zouden die twee, zóó verschillend van aard, samengaan door
het leven? Zij, eene echte Beets, geheel gevoel en geest; hij
met zijn nuchter verstand, alleen levend voor de wetenschap
en hare belangen ? Maar vast en innig is de band geweest.
Zij, met hare nooit falende opgewektheid, heeft zijn leven verhelderd en verlicht; hij heeft haar tot het einde toe gesteund en
geleid door zijne grootere vastheid. En op den avond van het
zilveren bruiloftsfeest heeft hij het uitgesproken, dat alleen in
het raden van elkanders wenschen, in het verloochenen van
eigen begeerte en eigen streven het ware huwelijksgeluk te
vinden is.
Zóó trokken deze twee, vol moed en vol hoop, in Augustus
1878 naar Groningen, den gelukkigsten tijd van hun leven
te gemoet, nu zijn stille hoop eindelijk vervuld was en hij
benoemd was tot hoogleeraar in de geschiedenis. Ten volle zijn
zijne verwachtingen vervuld. Hij was geen man, die, handig
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en gemakkelijk zich overal thuisvoelend, geschikt was voor
vele en velerlei betrekkingen ; voor hem paste slechts één
ambt, het professoraat; alleen dáár kon hij komen tot volkomen
ontplooiing zijner gaven.
Wanneer ik hem zal bespreken als hoogleeraar, dan kan ik
dit natuurlijk niet doen uit eigen ondervinding. Nooit heb ik
een enkel college van hem bijgewoond, en over zijne verhouding
tot zijne studenten weet ik alleen van hooren zeggen dit, dat
hij zonder uitzondering door allen geliefd werd en door de
meerderheid, door de beteren onder zijne leerlingen, ook hoog
gewaardeerd. Natuurlijk kan ik echter niet volstaan met zóó
schrale mededeeling omtrent zijne hoofdwerkzaamheid, — de
werkzaamheid, die hij zelf ook beschouwde als zijne voornaamste
levenstaak. Ik heb mij daarom om inlichting gewend tot een
zijner beste leerlingen, thans uitnemend docent en verdienstelijk
historicus, die dus ten volle in staat scheen om de verdiensten
van zijn hoog gewaardeerden leermeester te beoordeelen. Ziehier
ongeveer, wat deze mij berichtte ; ik heb het kunnen aanvullen
uit Muller's eigene mededeelingen in zijne autobiografie.
Dadelijk toen hij te Groningen optrad, begon hij colleges
te geven over de geschiedenis der middeleeuwen en over de
Fransche revolutie. Spoedig sloot zich daarbij aan een college
over de zoogenaamde politieke aardrijkskunde (een vak van
onderwijs, dat hij van Hecker had overgenomen), waarop hij
met voorliefde de toestanden van land en volk, vooral de
materiëele belangen, handel en koloniën, en de ontwikkeling
der Aziatische volken besprak. Mij dunkt, dit optreden bewijst
reeds, hoe sterk de jonge hoogleeraar was ; wanneer wij
overwegen, dat hij zich in zijne geschriften tot dan toe
uitsluitend bewogen had op het terrein der 17 e en 18 e eeuw,
en dat hij zich ook later steeds met voorliefde aan die periode
zou wijden, dan wekt het inderdaad onze bewondering, wanneer wij hem aanstonds zien optreden met drie colleges,
zich allen bewegend op geheel verschillende gebieden. En ook
in ander opzicht was hij in zijn onderwijs veelzijdiger dan de
lezers zijner boeken konden verwachten. Zoo kon onder het
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publiek de legende ontstaan, dat hij in Zijne beschouwing
der geschiedenis uitsluitend de politieke invloeden op den
voorgrond stelde. Maar met bijzondere ingenomenheid herinnert
mijn berichtgever zich o. a. de uitvoerige uiteenzetting van het
wezen van den feodalen staat en van de beteekenis der Magna
charta, hoogst belangrijk en getuigend van helder inzicht in
de oude toestanden van staat en maatschappij.
Wanneer wij vragen, hoe Muller die onderwerpen behandelde, dan wil ik het eerst zeggen, wat het meest in het oog
viel: hij sprak zéér slecht. Wel naar waarheid noemt hij
zich in zijne autobiografie „allerminst welsprekend"; in zijn
studententijd had hij wel getracht dit gebrek te verbeteren,
maar helaas ! met naïeve oprechtheid moest hij erkennen : „hij
speechte wel veel, maar niet goed." Inderdaad is dit zijn
geheele leven lang het euvel geweest, dat hem het meest heeft
in den weg gestaan. Zijne expositie was niet duidelijk, hij sprak
niet vloeiend en hij verviel dikwijls in herhalingen ; de inkleeding
zijner denkbeelden gaf soms aanleiding, dat zijn betoog moeilijk
te volgen was. Natuurlijk een ernstig bezwaar voor een jong
hoogleeraar, die zijn weg moest maken in de sympathie zijner
leerlingen. Maar tot zijn eer moet het gezegd worden : al is hij
tot zijn dood toe een middelmatig spreker gebleven, de
sympathie zijner studenten heeft hij geheel weten te veroveren,
volstrekt niet alleen door zijne groote goedheid, maar bepaaldelijk ook door het gehalte zijner voordrachten. Meer dan eens
heb ik het, vernomen, en mijn berichtgever bevestigt het uitdrukkelijk, hoe zelfs hoorders, die zijne eerste colleges pijnlijk
en „ontzettend" hadden geoordeeld, ze desniettemin later trouw
en geregeld volgden ; niet zeldzaam waren de gevallen, dat
studenten, die niet meer tot zijne leerlingen behoorden, nog
nu en dan een uur naar zijne voordrachten kwamen luisteren.
Dat kwam, omdat zij, die zich gewend hadden aan den onaangenamen vorm, die mettertijd geleerd hadden heen te zien door
de onoogelijke schaal, allengs en in toenemende mate de rijpe
en voedzame kern dier voordrachten begonnen te waardeeren.
Want de behandeling van zijne onderwerpen was altijd
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grondig, meestal voortreffelijk. Zijn ruime blik op den gang der
gebeurtenissen boeide op den duur ; de algemeene gezichtspunten, die hij aanwees, waren meermalen „van prachtige
helderheid". Ook de bespreking der bronnen trok de aandacht;
maar vooral bleken zijne colleges uitnemende wegwijzers naar
eene goede wijze van behandeling der historische onderwerpen.
Wanneer men zijn onderwijs volgde, werd de blik op het
geschiedkundige veld zeer verruimd. En altijd grooter werd
gaandeweg het succes : zijn onderwijs, voor de eerstbeginnenden
nog niet aantrekkelijk, boeide de meer gevorderden in steeds
hoogere mate. Voor hen ging van Zijne voordrachten zeer
bepaald vormende kracht uit; mijn berichtgever betwijfelt niet,
dat hij op vele zijner leerlingen grooten invloed heeft gehad.
Zeer gelukkig heeft hij zich te Groningen gevoeld ; had hij
zijne neiging gevolgd, ik geloof, dat hij aan de verleiding
weerstand zou hebben geboden, toen hem op het laatst van
1883 de opengevallen leerstoel in de geschiedenis te Leiden
werd aangeboden. Maar de wenschen der wederzijdsche familiebetrekkingen (vooral van zijn bejaarden vader, wiens eenige
zoon hij thans was) lokten het echtpaar naar Holland ; hij nam
aan, en den 18 den December 1883 hield hij te Leiden Zijne
inaugureele oratie. Ook in zijne nieuwe verblijfplaats heeft hij
nog twintig jaren met genoegen en ook met succes gedoceerd
en gewerkt. Maar zijn verblijf in het Leidsche Athene geeft
mij geene aanleiding tot bijzondere opmerkingen ; het is eene
eigenaardigheid van zijne werkzaamheid, dat zij lijdt aan zekere
eenvormigheid. Slechts één feit heb ik mede te deelera. Sedert
1894, toen Blok na Fruin's aftreden naast hem optrad als
hoogleeraar in de vaderlandsche historie, besloot hij zijne
krachten verder uitsluitend te wijden aan de algemeene geschiedenis, die hem door den aard van zijn akademischen werkkring
voortaan als arbeidsveld was aangewezen.
Jarenlang is hij werkzaam geweest als lid der commissie
voor de acte-examens voor het Middelbaar onderwijs en als
gecommitteerde bij de eindexamens der gymnasia. Van zijne
medeleden verneem ik, dat hij als examinator niet altijd
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duidelijk was in Zijne vragen, maar dat zijne eischen zeer verstandig waren, zijne beoordeeling helder en welwillend. Al
weet ik overigens over dit werk • niets te verhalen , ik mag het
niet stilzwijgend voorbijgaan, omdat hij zelf daaraan bijzondere
waarde hechtte. Hij had de opdra cht gekregen om zeer streng
op te treden, ten einde den grooten toevloed van slecht voorbereide kandidaten voor de examens te verminderen ; dat hij
deze opdracht, die hem buitengewoon zwaar viel, naar plicht
en geweten nauwgezet heeft uitgevoerd, heeft hij zich zelven
altijd toegerekend als eene daad van zelfverloochening.
Zoo heeft hij gewerkt, ijverig en met toewijding, zoolang
het voor hem dag was. Niet zeer lang is die dag geweest. Al
klaagde hij niet en al scheen hij ook gezond, in de laatste
jaren zagen zijne bezorgde vrienden den tengeren man steeds
magerder en kleiner worden. Dat wekte hunne onrust, helaas
niet ten onrechte ! Toen hij eindelijk zijn medicus raadpleegde,
bleek al spoedig een verblijf in het zuiden gewenscht, dat later
gevolgd werd door eene langduriger ballingschap. Altijd schreef
hij van voortgaande beterschap ; als hij telkens weder instortte
en opnieuw den weg naar de beterschap moest volgen, dan
klaagde hij nooit. Toch, „ik word wel altijd beter, maar ik ben
nog niet goed," schreef hij mij; enkele woorden in zijne brieven
deden soms denken , dat hij heel in zijn binnenste de zaak
zwaar inzag. Toch heeft hij stellig niet geloofd, dat het einde
zóó spoedig komen zou. De laatste inzinking zou geen beterschap
meer brengen. Enkele dagen na zijne aankomst aan de beschutte
oevers van het Gardameer, is hij na een paar benauwde dagen
nog zeer onverwachts den 25 sten December 1904 ontslapen.
.

Pieter Lodewijk Muller heeft veel, bijna aanhoudend gewerkt.
In Zijne autobiografie spreekt hij van de „mensch- en levenhatende denkbeelden, die niet-geloovigen jongemenschen zoo
licht eigen zijn," en hij verhaalt, dat hij reeds op jeugdigen
leeftijd, kort na zijne promotie, inzag, dat alleen werken
medicijn levert voor deze ziekte : „werken, maar dan ook in
het vak dat men liefheeft, maakt voor alles het leven levens-
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waardig." Toen hij dit eenmaal had ingezien, heeft hij zijn
leven lang naar dit beginsel gehandeld. Naar het vak, dat hij
liefhad, behoefde hij niet te zoeken, en al leefde hij, huiselijk
man als hij was, in de eerste plaats met en voor zijn gezin,
daarnaast werd zijn tijd geheel en uitsluitend gewijd aan de
wetenschap, aan zij ne wetenschap.
Betrekkelijk gemakkelijk laat zich zijne werkzaamheid overzien
en in groepen verdeelen. Zijne dissertatie gaf reeds dadelijk
het' eerste Leitmotief van Zijne studie aan. Zij behandelde de
Geschiedenis der regeering in de Nader genieerde
provinciën tot aan de komst van Leicester(1579-1585),
een zeer belangrijk boek, dat, geheel aan de notulen der beide
betrokken regeeringscol]eges ontleend, blijvende waarde heeft.
Daarbij sloot zich vier jaren later (1872) geleidelijk aan D e
staat der Vereenigde Nederlanden in de jaren zijner
wording (1572-1594), een van Muller's beste werken, goed
ontworpen, goed ingedeeld en goed geschreven. Ook hier staat
de regeeringsvorm nog geheel in het middelpunt; maar het
boek blijft niet, zooals de dissertatie, staan bij het geleerde
onderzoek, maar ontwerpt een kleurrijk beeld van den gang
van zaken. De weinig verzorgde vorm van het volgende boek
D e Unie van Utrecht (1879) deed schade aan den indruk
daarvan : jammer, want het toonde buitengewone kennis en
zeldzaam rijp inzicht in de geschiedenis van het vermaarde
verbond, in zijne gebreken en die der regeering, de beteekenis
van de Unie schijnt hier definitief vastgesteld te zijn, zooals
de schrijver dit drie jaren vroeger in een kort opstel had
gedaan voor D e Pacificatie v a n Gent. Zeer opmerkelijk is
de studie over De partijstrijd te Utrecht over de
Nadere Unie (1886), waarin het onverwachte bewijs geleverd
werd, dat het vermaarde verdrag te Utrecht zelf bijna met
geweld door de heerschende partij is doorgezet.
Onderwijl was Muller reeds bezig met een werk van veel
grooteren omvang, dat zich bij deze studiën zou aansluiten. De
toenmalige secretaris van het Historisch Genootschap Mr. J. A.
Grothe had lang geleden, voornamelijk uit het Utrechtsche
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rijksarchief, eene groote verzameling afschriften bijeengebracht,
bestemd voor een vervolg op Bondams' V e r z a m el i n g v an
onuitgegeven stukken tot opheldering der vader1 a n ds ch e historie. Deze collectie, die hij op zijn lioogen
leeftijd niet meer kon bewerken, stelde Mr. Grothe tot Muller's
beschikking. Ik zelf kon daarbij nog eene kleine verzameling
afschriften voegen, die ik indertijd te Parijs had gemaakt over
de onderhandelingen met den hertog van Anjou. En het was
bekend, dat de archivaris van Yperen A. Diegerick over
hetzelfde onderwerp reeds eene veel grootere verzameling had
bijeengebracht. Zoo toegerust met een uitgebreid materiaal,
dat hij met weinig moeite kon kompleteeren, ondernam Muller
het, om in de werken van het Historisch Genootschap de door
Bondam op touw gezette maar spoedig gestaakte serie te vervolgen. Hij stelde zich voor, de verzameling in twee afdeelingen
te verdeelen, waarvan de eene, die de bescheiden betreffende
het centrale bestuur zou bevatten, hare natuurlijke afsluiting
zou vinden in 1585 met de weigering der souvereiniteit door
Hendrik III en den val van Antwerpen, — terwijl de andere
serie, die gewijd zou worden aan de reeds toen vrij wel op
zich zelf staande lotgevallen der Noordelijke provinciën, zou
vervolgd worden tot Leycester's vertrek en zich aansluiten bij
de serie bescheiden over de jaren 1588-1595, door Mr. Grothe
vroeger in de werken van het Historisch Genootschap gepubliceerd. De beide serieën zouden te gelijk beginnen en te zamen
geleidelijk vervolgd worden. Maar het werk bleek veel omvangrijker dan de samensteller verwacht had; de serie over de
Noordelijke gewesten is nooit tot stand gekomen, en aan de
andere serie ontbreekt het laatste deel, dat de onderhandelingen
over de aanbieding der souvereiniteit zou behandelen. Doch
ook zonder dit slot vormen de D o cum ents co n c ern an t
les relations entre le Duc d'Anjou et les Pa ys-Bas,
die Muller (in vereeniging met Diegerick's zoon) in vijf deelen
deed verschijnen (1889-1899), een voortreffelijk geheel, dat
ook in het buitenland de aandacht heeft getrokken. Het boek
put het onderwerp volkomen uit; zoo men er ééne opmerking
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op maken wilde, dan zou het deze zijn, dat de uitgever zich
bij de keus der stukken niet wat meer heeft weten te beperken.
Daarentegen heeft Muller zich onthouden van het stellen van
uitvoerige noten ; liever gaf hij de resultaten zijner uitgaaf in
hun verband elders. Hij deed dit (behalve in eene opmerkelijke
studie over Prins Willem I en Frankrijk, die hij in deze
Akademie voordroeg) in zijne Bij dr age n to t de ge schie d en i s der scheiding van Noord- en Zuid-Nederland, —
een werk, dat zijne kennis van de uiterst moeielijke tijdsomstandigheden voldingend bewijst. Het boek (want het is inderdaad
een lijvig boekdeel) is weinig opgemerkt; de schrijver heeft het
willen verdeelen over zes afleveringen van Fruin's Bijdragen,
en niet zijne schuld is het, dat de draad in den doolhof van
hoogst ingewikkelde betrekkingen niet altijd is vast te houden.
Maar hij, die dezen wel zeer verwarden, doch zeer belangrijken
tijd wenscht te bestudeeren, zal altijd Muller's werk moeten
raadplegen en het nooit onbevredigd ter zijde leggen.
Zoo heeft hij zich bijna gedurende zijn geheele leven beziggehouden met de periode onzer geschiedenis tusschen 1576 en
1585. Daarnaast trok echter al spoedig een ander tijdvak zijne
bijzondere aandacht: reeds de studiereis, door hem na Zijne
promotie ondernomen, gold het tijdvak van Willem III. Veel
heeft hij ook daarover geschreven; maar zijn werk culmineert
niet, zooals hij zelf wel eens gehoopt heeft, in de veelbegeerde
biografie van Willem III. De persoon van den vorst trok
hem wel sterk aan; maar de aard van diens bedrijf heeft hem
toch niet tot het einde toe geboeid. Het verblijf te Weenen
gaf aanleiding tot het door deze Akademie uitgegeven boek over
Nederlands eerste betrekkingen met Oostenrijk, —
een arbeid, door hem zelven juist gekarakteriseerd als een,
„indigestum opus, dat veel wetenswaardigs bevatte." De resultaten zijner Berlijnsche studiën legde hij neder in twee artikèlen
over Eene Brandenburgsche zending in Nederland
in 1685 en over Nederland en de Groote keurvorst,—
beiden belangrijk voor de politiek van den beroemden vorst.
Maar eerst het verblijf te Arolsen gaf aanleiding tot het schrijven
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van een boek: Wilhelm III von Oranien und Georg
Friedrich von Waldeck (2 deelera, 1873 en 1880). Het
werk, dat den trouwen vriend van prins Willem wel niet ontdekte, maar toch eerst recht op zijne plaats zette, is geschreven
met overtuiging en gloed, zeer waardeerend en toch billijk in
zijn oordeel; het treft door de uitgebreide kennis van den tijd,
vooral van de militaire aangelegenheden. Geene geringe voldoening voor den schrijver schijnt het mij, dat, zooals zijn boek
over Anjou in Frankrijk de aandacht trok, deze studie over
Waldeck in Duitschland met belangstelling en ingenomenheid
is ontvangen. — Ook na dien tijd toonden verschillende kleine
opstellen, dat Muller zich voortdurend met prins Willem en
zijn tijd bleef bezighouden : het aardige opstel over De A m s t e rdamsche effectenbeurs in 1672, — dat over De veldtocht v a n 1676, niet zeer belangrijk, maar opmerkelijk door
de daaruit blijkende kennis van de samenstelling der legers en
door het vaste oordeel over de taktiek, — de studie over
De slag b ij S t. Denis, waarin hij het waagstuk bestond te
betoogen, dat Fruin in zijn strijd met Knoop zonder noodzaak
had geconcedeerd — en eindelijk de voordracht over D e
20-jarige wapenstilstand van 1684, die weder in deze
Akademie werd voorgedragen. Het slot zijner studiën vormt
het fraaie artikel over Willem III in Onze E e u w, kort
maar rijp en voldragen, getuigend van volkomen zaakkennis,
van billijk oordeel bij warme ingenomenheid. De karakterschets
van den vorst is voortreffelijk; mij wil het voorkomen, dat
deze weinige bladzijden een duidelijker, vaster omlijnd beeld
geven van de groote figuur dan de geleerde verhandeling van
Fruin, waarin de groote rijkdom van details schade doet aan
de helderheid van den totaalindruk.
Met de studie dezer beide perioden heeft Muller zich gedurende het grootste gedeelte van zijn leven beziggehouden. Maar
naast de geschriften over deze onderwerpen verschijnen op de
lijst zijner werken reeds zeer spoedig stukken van geheel
anderen aard, — kleine opstellen meestal, populair van vorm,
waaraan hij zelf, naar het scheen, geene groote waarde hechtte.
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Uit zijne eigene herhaalde verklaringen is het bekend, dat hij
zich altijd meer getrokken voelde tot het samenvattende, de
synthese, dan tot de studie der bijzonderheden; in Zijne rede
over Algemeene en speciale geschiedenis is hij tegen
het overwicht der detailstudie met overtuiging te velde getrokken.
Maar opmerkelijk is het wel, dat hij daarbij, al was hij zoo
goed als ieder overtuigd van zijne tekortkomingen als auteur,
altijd zekere voorliefde heeft gekoesterd voor populair schrijven.
Er zijn twee soorten van populaire historieschrijvers. Een populair opstel moet geheel vrij zijn van het stof der archieven. De
meesten wagen zich derhalve daar niet, om hunne kleerera rein
te houden ; dat zijn de ordinaire schrijvers. Maar de ernstigen
vreezen dit gevaar niet ; zij weten zich van het stof weder te
bevrijden door hunne opstellen te verzorgen en om te werken,
en zoo den geleerden ballast niet in het oog te doen vallen.
Dat zijn de ware populaire schrijvers; tot dezen behoorde
P. L. Muller. Evenwel, aanvankelijk schijnt hij zelf dit nauwelijks
geweten te hebben. Omstreeks denzelfden tijd, toen hij zijne
lezers verdriette door de dorre en weinig belangrijke vertoogen
overFoppe van Aitzema te Regensburg en over Spanje
en de partijen in Nederland in 1650, verschenen in den
T ij clspi eg el en in het ephemere tijdschrift Onze Eeuw
achtereenvolgens verschillende studiën van zijne hand over
De plaats der Vereenigde Nederlanden in Europa,
over Frankrijks buitenlandsche politiek, over Frankrijk en de revolutie, over De eenheidsbeweging in
Italië en Duitschland, over Het oude en het nieuwe
Duitsche rijk en over Het nieuwe Duitschland en
zijne wording, die inderdaad zéér bijzonder waren. Hij zelf
stelde deze opstellen echter bepaaldelijk achter bij de studiën,
die ik boven opsomde ; ,ik schrijf hier geene geschiedenis",
laat hij zich eenmaal ontvallen : blijkbaar achtte hij dit geen
serieus werk. Maar ik voor mij acht deze opstellen juist
bijzonder serieus; ik houd ze wel voor geschiedenis, en voor
geschiedenis van de beste soort. Verbazend wil ik het vinden
en bewonderenswaardig, dat hier een jong mensch van nog
2
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geen dertig jaren ter loops blijk geeft van solide kennis van
den geheelen loop der geschiedenis, van een vasten verstandigen blik op het onderling verband en het belang der feiten,
van een zeldzaam rijp oordeel over de politiek van den dag,
gegrond op de kennis van het verloop van de gebeurtenissen
der laatste eeuw. Vooral de studiën over De Ver e en i g d e
Nederlanden en over Het nieuwe Duitschland ver_
dienen nog steeds de aandacht.
De ader, toen ontgonnen, heeft zijn heele leven door nu en
dan rijke winst geleverd. Nog twintig jaar later schreef Muller
in De Gids een fraai opstel over Scharnhorst, dat zich aansluit bij dat over Het nieuwe Duitschland. En in 1885
en 1894 verbaasde hij het publiek met eene studie over Mi dd el eeuw s ch Nederland en met eene parallel tusschen
Nederland en Zwitserland, beiden bewijzend, hoe de
man, die tot nog toe uitsluitend over enkele jaren der 16" en
17 de eeuw had geschreven, zich met volkomen gemak bewoog
in de middeleeuwen, — hoe hij rustig en weloverwogen zijn
oordeel durfde uitspreken over den gang dier zaken, terwijl hij
zijn breeden kijk op het verband der feiten wist te documenteeren met tal van bewijsplaatsen. Vooral het artikel over
Middeleeuwsch Nederland is goed. Het maakt aanvankelijk niet veel indruk ; het is niet goed geschreven. De stelling,
die het verdedigt, dat Holland reeds in de middeleeuwen een
eigenaardig karakter vertoonde en zich voorbereidde tot de
groote rol, die het later spelen zou, schijnt mij zeer betwistbaar,
schijnt mij te staan onder den invloed van Hollands latere
beteekenis. Maar onloochenbaar is het, dat het stuk blijk geeft
van oorspronkelijke opvatting bij uitgebreide kennis. Dat het
grooten indruk had kunnen maken , is nog onlangs gebleken,
toen het door bekwame hand is omgeschapen in fraaieren vorm.
Nog ééne studie in dezelfde richting verdient bijzondere opmerking: de lezingover De uitbreiding der Europeesche
beschaving over de aarde, ongetwijfeld het beste wat
Muller in dit opzicht geleverd heeft, getuigend van rustige
beheersching van een verbazend omvangrijk materiaal.
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Het is bij deze studiën, dat Muller's werkzaamheid van de
laatste jaren zich aansluit : eerst dan schijnen Zijne gaven zich
ten volle te ontplooien in Zijne beroemde boeken over Onze
gouden` eeuw en over de Geschiedenis van onzen tijd.
De Go ud en eeuw is werkelijk een bijzonder goed boek.
Wat meer is, en wat Muller zelden was gebeurd, de verschijning
daarvan is een bepaald succes geweest. Een zeer bevoegd
beoordeelaar heeft gezegd, dat het „door iedereen hoog gewaardeerde werk zóó goed is, zóó volledig, zóó doorgewerkt, dat
het het resultaat moet zijn van jarenlange studie, van orderzoek, begonnen lang voordat het plan voor het boek kon zijn
gerijpt." „Het boek is," zoo gaat dezelfde beoordeelaar voort,
„geschreven uit de rijke volheid van een overvloed van kennis
en onderzoek beiden ; daarom draagt het ook den stempel van
het in zich zelf voltooide, zelfs eenigermate volmaakte." Hooggestemde lof en een getuigenis van onverdachte waarde ! Ik
geloof, dat ik het oordeel geheel kan onderschrijven; ook ik
ben van meening, dat door dit boek Muller's naam het langst
zal blijven leven in breede kringen van ons volk.
Zijn laatste werk, het voortreffelijkste, over de Geschiedenis v a n o n z en tij d, is een torso gebleven, die echter,
naar wij met bevrediging mochten vernemen, zal worden afgewerkt door de best bevoegde hand. Juist daarom verheugt ons
dit bericht zoo bijzonder, omdat het moeielijk, bijna onmogelijk
scheen een goeden coritinuator te vinden. Want het boek heeft
bij zijne verschijning bij bijna iedereen, evenals bij mij, bewondering gewekt, zelfs verbazing over de buitengewoon uitgebreide kennis, noodig om zulk een werk te overzien en tot
stand te brengen. Over de gebeurtenissen van de eeuw, die
pas achter ons ligt, uitgebreide studiën te maken, is nagenoeg
onmogelijk ; want het materiaal is nog niet gecondenseerd, de
bronnen zijn nog slechts fragmentarisch in het licht gegeven en eerst gedeeltelijk verwerkt. Een groot boek over
dien tijd is dus alleen mogelijk als resultaat van een leven
van ijverige en onafgebroken belangstelling in de publieke
zaak, van ruime en algemeene belangstelling, die jarenlang
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zonder ophouden het oog heeft gehad op het geheele veld en
aan alles zijne aandacht heeft gewijd, — als het produkt van
een helder en rijp oordeel, dat de ontvangen indrukken steeds
verwerkt heeft en geordend in het kader der vroegere indrukken,
gebracht op de plaats en in het verband, waar zij behooren.
De Geschiedenis van onzen tijd is (ik weet het, en het
is ook niet anders mogelijk) door Muller bijna zonder studie
geschreven uit de volheid zijner rijke en bezonken herinnering,
alleen hier en daar opgefrischt en gecontroleerd door een
terloopsch onderzoek. Het boek geeft dus de volle maat van
de waarlijk duizelingwekkende kennis , die de schrijver in zijn
hoofd had verzameld; het vormt het passende en waardige
slot van dit leven van onafgebroken studie en zeldzaam ruime
belangstelling.
Ik heb thans de feiten verhaald, die te zamen de biographie
vormen van P. L. Muller. Doch ik ben niet voldaan, en ik
meen, dat gij het ook niet zult zijn. Niet dit toch hebt gij
gewenscht van mij te vernemen : de magere reeks van tamme
feiten, die volgens het gewone recept: „hij werd geboren, nam
eene vrouw en stierf," mutatis mutandis vermeld kunnen
worden over ieder onzer. Wat gij van mij verwachttet te vernemen, was niet alleen wat hij heeft gedaan; meer wenschtet
gij te weten : wat hij is ge w e es t. Ik moest u leveren de
photographie van des overledenen geest, het beeld van zijn
werk en van zijn wezen, zooals zich dit heeft afgedrukt in
een begrijpend en tot oordeelen bevoegd hoofd. Altijd is mij Bakhuizen van den Brink's biographie van Bake het model geschenen
van hetgeen eene gedachtenisrede behoort te zijn in dezen
kring : geene feiten, althans alleen eene wordingsgeschiedenis, maar vooral e en e waar d e erin g. Doch ik gevoel het,
ik ben geen Bakhuizen van den Brink, en ook mijn held is
geen Bake. Machtige persoonlijkheden, zooals dezen, zijn zeldzaam ook in dezen kring, en wanneer ik mij opmaak om de
plaats aan te wijzen, die onze vriend heeft ingenomen in de
ontwikkeling onzer wetenschap, dan sta ik verlegen. Geen
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padvinder was hij, geen stoute geest, die nieuwe wegen aanwijst en bewandelt; zijn werk, hoe nuttig ook en hoe vruchtbaar, wijst geen datum aan in de ontwikkeling der historiographie ; geen zijner beide oraties geeft het programma eener
nieuwe richting. Hij heeft zich ook niet vooraf een bepaald
doel voor zijne werkzaamheid gesteld ; zelfs in den loop van
zijn leven heeft zich dit speciale doel niet met altijd wassende
klaarheid gesteld voor het zienersoog van zijn geest. Zijne
beteekenis voor de Nederlandsche historiographie kan ik dus
niet schilderen in een vast omlijnd beeld.
Maar wèl kan ik u schetsen de ontwikkeling zijner denkbeelden over wezen en doel der historiographie. Het loont de
moeite ; want hier is een probleem, dat sommigen duister is
geschenen en dat toch voor oplossing vatbaar schijnt.
Diplomatieke en militaire geschiedenis, — nauw verwant ook
volgens hem : want beiden zijn als het schaakspel, en een
veldslag is slechts eene diplomatieke onderhandeling in actie, —
dat was aanvankelijk het ouderwetsche terrein, waarop zich
zijne onderzoekingen bewogen ; wij zagen reeds, dat hij schetsen
over de ontwikkeling der toestanden „geene geschiedenis"
achtte. Dat was in 1871. Ook in het volgende jaar sprak hij
(S ta a t. p. VIII) over „het verklaren van elke daad uit het
verband der gebeurtenissen". Dát was volgens hem de taak
van den historicus ; in zijne inaugureele oratie over Het r e c h tmatig gebied van den geschiedvorscher (1878) verklaart hij uitdrukkelijk : „De geschiedenis heeft te doen met
daden; gebeurtenissen zijn het onderwerp der geschiedenis".
Bij zijn onderzoek is de staat geheel in het middelpunt geplaatst ; in zijne oratie „trachtte hij aan te toonera" (zooals hij
met eigenaardige bescheidenheid zegt), dat het gebied van den
geschiedvorscher vooral de staatsgeschiedenis is. Nog in zijne
tweede inaugureele oratie over Wereldverkeer en wer el dg es c h i e d e n i s (1883) handhaafde hij uitdrukkelijk den staat
als het uitgangspunt der uiteenzetting; het verdient echter
opmerking, dat het onderwerp dezer rede een dergelijk middelpunt niet meer schijnt te eischen. Dan zwijgt hij twaalf jaren
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over de quaestie ; maar hij blijft werken. En in zijn antwoord
aan Blok op de vergadering van het Historisch Genootschap
(1895) geeft hij de geestige verklaring, die toen de aandacht
getrokken heeft, dat het hem bij het aanhooren van de rede
van zijn ambtgenoot gegaan was, als Molière's Monsieur Jourdain,
die altijd zonder het zelf te weten proza had gesproken : ook
hij scheen zonder het te weten altijd de sociale geschiedenis
beoefend te hebben. Nog handhaafde hij den staat als middelpunt zijner beschouwingen; maar toch, in hetzelfde jaar, in
eene merkwaardige recensie van een populair boekje van
Lindner, juichte hij het toe, dat deze een overzicht gaf, waarin
de feiten slechts kort vermeld werden, terwijl de toestanden
en de personen, de leiders der volken, meer dan de gebeurtenissen op den voorgrond stonden. In het volgende jaar, in zijne
recensie van Blok's derde deel, gaat hij zelfs verder; hij toont
zich teleurgesteld, dat er in dit boek niet meer sociale geschiedenis voorkomt, en klaagt, dat hij meer zou wenschen te vernemen over het geestelijke en economische leven van het volk.
Weder een jaar verder, en zonder een woord van protest hooren
wij hem in Zijne rede over Algemeene en speciale geschiedenis vermelden, dat tegenwoordig niet meer de handelingen maar de toestanden het onderwerp der geschiedenis
vormen, terwijl de materieele maatschappelijke belangen overal
op den voorgrond staan. Eindelijk, in 1900, is de transformatie
voltooid : in zijne voordracht over De uitbreiding der
Europeesche beschaving vestigt hij zelf bepaaldelijk de
aandacht niet op de staten, maar op de volken en de beschavingstoestanden. De verstokte voorstander der ouderwetsche
geschiedenis is bekeerd!
Zoo schijnt het. Maar kan hier inderdaad van bekeering
gesproken worden ? Ik geloof het niet. Hooren wij hem reeds
in 1878 de merkwaardige verklaring doen (D e A m s t e r da msche be urs in 1672, blz. 23), dat „het hoofddoel van den
geschiedvorscher is, de ontwikkeling (na te gaan) van de
hoofdfactoren onzer maatschappij." De opmerking ontvalt hem,
hij bemerkt het niet. Had men hem gevraagd, nog altijd zou
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hij denkelijk gezegd hebben, dat dit „geene geschiedenis" was.
Nog altijd, nog lang daarna bleef hij verward in de netten van
het oude stelsel en schreef hij naast zijne meer populaire
opstellen met plichtmatigen ijver goede en nauwkeurige stukken
over diplomatieke en militaire geschiedenis, die ten slotte (hij
bekende het mij in een brief van 1904) hemzelven bitter begonnen te vervelen. Maar zijn hart was van den beginne af,
reeds sedert 1871, bij de geschiedenis der toestanden ; slechts
als hij daarover schreef, was hij zich zelf en schreef hij waarlijk
goed. Zijne uiting op de vergadering van het Historisch Genootschap was meer dan eene aardigheid : inderdaad heeft hij
levenslang hart gehad voor de sociale geschiedenis zonder het,
evenmin als Molière's held, zelf te weten.
Dit misverstand is te betreuren. Hij was allerminst een
philosooph ; theorieën lieten hem koel. Ware zijn geest zelfstandiger, oorspronkelijker, stouter geweest van aanleg, hij zou
zonder twijfel de tegenspraak vroeger hebben opgemerkt en
bewust den weg zijn ingeslagen, dien Zijne neiging hem aanw ees en die eerlang na hem door zoovelen zou worden gevolgd.
Dan zouden zijne studiën zich bewogen hebben in de richting,
die met zijn aanleg strookte; hij zou zijne kennis op dit gebied
hebben uitgebreid, en zeker zou hij dan hebben uitgeblonken
onder de schrijvers dier sociale geschiedenis, die hij thans
langen tijd uit de verte schouderophalend heeft gadegeslagen.
Zoo is, naar het mij schijnt, de ontwikkeling geweest zijner
denkbeelden. Thans nog resumeerend een oordeel over zijn werk.
Onmiddellijk trekt Zijne buitengewoon uitgebreide, zeer algemeene kennis, en vooral de grondigheid dier kennis de bijzondere
aandacht. Zijne geleerdheid was ontzagwekkend. Een bevoegd
beoordeelaar heeft het gezegd : „Zijn kennis van het historische
materiaal, van toestanden en feiten van weleer, grensde aan
het verwonderlijke. De geheele ontwikkeling van het menschelijk
geslacht stond hem helder voor den geest ; zelfs allerlei bijzonderheden waren steeds geheel juist tot zijne beschikking." Een
vriend verhaalde mij, hoe het opstel over de E u r o p e e s c h e
b e s c h a ving door Muller is voorgedragen op eene maand-
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vergadering van Letterkunde. Het stuk was algemeen goed
bevallen. Maar het hoogtepunt werd bereikt in het debat daarna,
toen de spreker, antwoordend op vragen over de meest verschillende onderwerpen, door eenige zijner hoorders gedaan,
de vergadering in verbazing bracht door het gemak, waarmede
hij bleek zich te bewegen in de geschiedenis der afgelegenste
landen, aan de meesten slechts bij name bekend, en door de
zekerheid, waarmede hij toonde, die mededeelingen uit het hoofd
te kunnen documenteeren met geheele reeksen van feiten.
Zeker, zeldzaam was zijne geleerdheid ! Maar geleerdheid is
slechts een machtig instrument ; wat daaraan eerst waarde geeft
is de wijze, waarop de geleerde zaken worden opgenomen en
verwerkt. Eerst dat, wat men met het veroverde instrument
tot stand brengt, heeft belang En juist in dit opzicht was
Muller voortreffelijk. Zijn scherp kritisch verstand wist aanstonds
met snellen blik het ware van het onware te onderscheiden.
Maar vooral in de synthese, in het samenvatten der feiten,
het zien van verband, het nagaan van den gang der ontwikkeling was hij gelukkig. Breed en ruim was zijn blik op den
loop der gebeurtenissen ; oorspronkelijk, klaar en vast waren
zijne denkbeelden ; helder, bezadigd en kalm was zijn oordeel.
In de billijkheid van dat oordeel stel ik hem niet beneden
Fruin, wiens onpartijdigheid spreekwoordelijk is geworden ; altijd
maakt hetgeen hij zegt den indruk, dat het volkomen juist is
en waar.
Treffender is dit nooit uitgekomen dan in zijne biographie
van Fruin ze]f. Hij duidde het zijn hoog gewaardeerden leermeester euvel, dat hij bij meer dan eene gelegenheid inbreuk
had gemaakt op de vrijheid van handelen, die hem, zijn ambtgenoot, toekwam ; in de laatste jaren had de onderlinge verhouding zelfs geleden onder dezen grief. Maar toen hij optrad
als Fruin's biograaf, wist hij voor de onverzettelijkheid van
den ouden man eene verontschuldiging te vinden : „'t was toch
kwalijk van Fruin te vergen," meende hij toen, „dat hij om
het oordeel en de denkbeelden van hen, tegen wie hij niet
geleerd had op te zien, die integendeel tegen hem opzagen,
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zooveel gaf als om die van hen, met wie hij jong was geweest!
Wie hem goed kende, liet zich door zijne ongemakkelijkheid
dan ook niet van hem vervreemden ; want die wist, hoe goed
zijn hart was en hoe goed Zijne bedoeling". Vriendelijk en zuiver
gevoeld, en bovendien geheel waar! Even te voren had hij
het geroemd als een bewijs, hoe goed Fruin Cobet had gekend
en hoezeer hij hem had liefgehad, dat hij diens hooghartig
oordeel over zijne vakgenooten zoo welwillend en zoo juist
had verontschuldigd ; ik weet, dat zijne eigene verontschuldiging
van Fruin's zwak niet ontsproot uit warme ingenomenheid
met zijn persoon. Welnu, Fruin's vriendelijke verklaring waardeer ook ik als een bewijs van zijn fijn gevoel ; maar die van
Muller getuigt bovendien voor de zeldzame onbevangenheid
van zijn oordeel.
Uit den overvloed zijner door jarenlange studie gevormde
herinnering, uit de volheid zijner kermis, uit de wijsheid van
zijn gerijpt oordeel heeft hij zijne boeken geschreven. Het ligt
voor de hand te meenen, dat het werk hem gemakkelijk en
vloeiend van de hand zal zijn gegaan. Maar wie zoo oordoelen
mocht, vergist zich zéér : hij had te worstelen met tal van
bezwaren. Reeds het kiezen zijner onderwerpen viel hem blijkbaar moeielijk. De keus van zijn held was al dadelijk niet zeer
gelukkig. Willem III was zeker allerminst eene saaie figuur;
zijn voorvader Willem I was wellicht zelfs meer diplomaat
dan hij. Maar al heeft de achterkleinzoon misschien evenveel
voor zijn volk gevoeld, de overgrootvader handelde door en
m e t dat volk : een populair man is hij geworden en zal hij
blijven, terwijl zijn nazaat niet geliefd was en in zijne grootheid
altijd als onbeminnelijk heeft gegolden. Zoo was het dus voor
Muller dubbel moeielijk, om de eindelooze diplomatieke verwikkelingen en veldslagen dezer periode te beschrijven ; zoo
kon hij bezwaarlijk slagen bij het schetsen der gedemodeerde
verwikkelingen, die naar onzen smaak iets saais en onfrisch
hebben en die alleen Mevrouw Bosboom's kunstvaardige pen
wist te doen leven.
En hij geleek in niets op Mevrouw Bosboom, vooral in dit
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opzicht, dat hij fantasie miste. Men bemerkt, dat hij de gevallen, die hij beschrijft, niet ziet; zoo kon hij ze ook niet
schilderen en miste zijne expositie der feiten klaarheid. Leest
b.v. zijne studie over den Veldtocht van 167 6. De veldtocht was niet belangrijk; de eenige reden, waarom hij hem
beschreef, was, dat hij er toevallig veel materiaal over had
gevonden ; het geval is dus niet te vergelijken met Fruin's
studie over den veldtocht van 1572. Maar geheel afgezien van
het belang van het onderwerp, trekt het de aandacht, dat
Fruin dat onderwerp voor den lezer heeft doen leven, terwijl
Muller's verhaal dood is.
Het meest treft dit gebrek in zijn Gouden .e e u w. Het is
een zijner best geschreven boeken, maar — het is geïllustreerd.
„Charme de plus", zal men oordeelen. Terecht ! Maar in dit
geval een bezwaar. Toen Fruin het eerst van het plan vernomen had, zeide hij: „Dat moest uw neef niet doen ; dat is
meer iets voor ....", en hij noemde met zijne koele ironie een
zeer bekenden naam. Ik beaam het oordeel ; maar mijne
motieven zijn tegenovergesteld aan die van Fruin. Hij bedoelde,
dat het schrijven van boeken met prentjes eigenlijk iets was
beneden de waardigheid van een serieus historicus. Ik nu meen
integendeel, dat serieuse historici zich wat meer en wat grondiger moesten bezighouden met platen, omdat de lezers door
goed gekozen afbeeldingen dikwijls even veel of meer leerera
dan door den tekst. Ik meen dit en ik houd het er voor, dat
Fruin zelf, niettegenstaande zijn vooroordeel tegen geïllustreerde
boeken, het in zijn hart met mij eens was, — getuige zijn
opstel zelf over den veldtocht van 1572, dat althans zonder
kaarten niet kan geschreven zijn. Maar de lezer wordt niet
voortgeholpen en geleid, indien een boek geïllustreerd wordt,
zooals dit gewoonlijk geschiedt en zooals ook Onze gouden
eeuw is versierd. Ik wil er geen kwaad van zeggen : het is
beter gedaan dan meestal het geval is. Maar het systeem is
toch verkeerd; het boek is geschreven zonder de prenten, die
er naderhand als ornamenten zijn ingestrooid met meer of
minder gelukkigen greep. De twee zijn niet samen opgegroeid;
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de tekst heeft niet den invloed der illustraties ondergaan. Dat
doet er niet toe, wanneer het alleen portretten van historische
personen betreft, die eene zeer goede en ook eene zeer aangename illustratie van een geschiedverhaal vormen. Dat doet
er meer toe, wanneer het veldslagen en belegeringen geldt,
wier verhalen niet alleen door goede gelijktijdige prenten veel
duidelijker worden, maar die ook eerst goed verhaald kunnen
worden door iemand, die de afbeeldingen kent. Maar dat doet
er alles toe, wanneer het sociale geschiedenis betreft, zeden
en gewoonten enz. enz. Ik noem een voorbeeld. Muller zegt
ergens, dat het uiterlijk onzer steden in de 17de eeuw niet
veel verschilde van dat der tegenwoordige. Geheel ten onrechte,
naar het mij voorkomt. Hij had van zulke zaken geen kennis:
men kan daarover niet spreken, als men niet vele platen heeft
gezien. Zijn illustrator had hem kunnen en moeten helpen;
maar zoekende naar prenten, om des schrijvers bedoelingen in
beeld te brengen , vond hij meestal afbeeldingen van 17de eeuwsche gebouwen op 18 de eeuwsche prentjes. Zoo bracht hij den
schrijver nog meer in de war, die thans oordeelde over
18 de eeuwsche toestanden, terwijl de 17" eeuwsche steden,
naar al wat wij daarvan zien op werkelijk gelijktijdige af beeldingen, integendeel nog verbazend middeleeuwsch schijnen te
zijn geweest. De tekst der Gouden eeuw is niet in harmonie
met de illustraties daarvan. Bij Muller's werken passen geene
platen. Zij detoneeren daarbij ; zij doen iets verwachten, dat
hij niet geven wilde en ook niet geven kon, en zij vestigen
op dit gebrek de aandacht.
Wat zwaar op de hand, wat onbeholpen en omslachtig is
zijn verhaaltrant. Dikwijls vervalt hij in herhalingen : bijna vermakelijk is het op te merken, hoe hij dan zich zelven verontschuldigt met de opmerking, dat hij het een of ander „reeds
meermalen gezegd heeft", zonder dan echter op den inval te
komen, dit „meermalen gezegde" eenvoudig te schrappen.
Levendig noch geestig waren zijne vertoogen ; geene lichtende
opmerkingen luisterden ze op. Zijn stijl had iets zeer onpersoonlijks : zij miste warmte en kleur. „Ik kan er z(5(5 mocielijk
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toe komen, uitbundig te zijn in uitdrukkingen", schreef hij mij
in October 1903 naar aanleiding van zijn jubilé, dat hem toch
veel genoegen gegeven had, „dat ik vrees, dat men mijn
officieele dankzegging wat sober en koel zal vinden". Zoo was
hij geheel: zijne indrukken waren niet uitbundig, maar sober;
en te trouwhartig en te eerlijk om iets anders te zeggen dan
hij gevoelde, wilde hij liever koel schijnen en er in berusten,
dat Zijne uitlatingen soms een min juisten indruk maakten.
Toegerust met ongelijke gaven, niet uitmuntend door een
fraaien, zelfs niet door een klaren stijl, maar daarentegen sterk
door eene zeldzaam uitgebreide kennis en een helder en scherp
oordeel, had hij in het uitgeven van bronnen met geleerde
noten en commentaren een als aangewezen en zeer nuttig
arbeidsveld kunnen vinden. In zijne beide groote bronnenuitgaven (de Brieven van Waldeck en de Documents
du d u c d'Anj o u), die zijn naam terecht gevestigd hebben ook
in het buitenland, heeft hij getoond wat hij in dit opzicht
leveren kon. Maar dergelijk werk bevredigde hem niet geheel.
Hij miste de handigheid en den praktischen zin, ook de nauwkeurigheid in details, die daarvoor noodig zijn. Maar bovendien
voelde hij zich gelukkig in het bezit van gaven, die hem geschikt
maakten voor grooter en hooger werk. Het schrijven van samenvattende overzichten van den gang der geschiedenis, d á t was
zijne zaak en zijne liefde en d á ár in heeft hij ook uitgemunt.
Zoo heeft hij zijn leven lang geworsteld met den vorm
zijner geschriften. Het is zijn noodlot geweest, het tragische
verdriet van zijn geheele loopbaan, dat hij de groote helderheid zijner denkbeelden, de klaarheid van zijn geest niet dan
met de grootste inspanning vermocht te manifesteeren in zijn
werk. Maar hij heeft den strijd niet geschuwd, en altijd weder
moedig gestreefd naar zijn doel zonder het ooit op te geven.
Al miste hij alle eigenschappen om te schitteren, bijna om te
slagen , toch is hij geslaagd. Want hoeveel voortreffelijks,
hoeveel waarlijk groote ondernemingen heeft hij tot stand gebracht ! Onlangs is er de aandacht op gevestigd, hoeveel meer,
hoeveel grooter en blijvender beteekenis een boek heeft dan
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eene reeks opstellen. Is dit juist (en ik geloof, dat het juist is),
dan stelt deze opmerking zijne verdienste in een helder licht.
Want hij heeft tal van boeken geschapen ; zijn werk heeft
groote en blijvende beteekenis. Bad hij zich mogen verheugen
in fraaier vorm en kleurrijker voordracht, beroemd, terecht
beroemd zou hij zijn geweest. 0! wij kennen ze, de schitterenden en geestigen , de handigen en doortastenden, die met
één slag, zonder veel moeite en zonder diep nadenken, veel
tot stand brengen onder de toejuiching der menigte. Het is
deftig te verklaren, dat dergelijke personen niet veel waard
zijn ; ik doe niet mede, ik geloof aan hunne waarde. Maar
erkend moet het toch worden, dat degelijker, solider karakters,
zooals P. L. Muller, die in bijna alle opzichten hun tegenvoeter
was, het verre van hen winnen in waarachtige beteekenis.
Als ik in zijne tegenwoordigheid had ondernomen, eene
vergelijking te maken tusschen hem en Fruin, dan weet ik
zeker, dat de bescheiden man het mij met overtuiging zou
ontraden hebben, mij dringend zou hebben verzocht, het waagstuk niet te bestaan. Maar ik wil het bestaan ; want ik ben
overtuigd, dat het kan geschieden zonder Muller schade te doen.
Beide geleerden bezaten in gelijke mate het vermogen , om
een uitgestrekt geschiedkundig veld met veldheersblik te overzien.
Toch is Fruin er slechts éénmaal, gedrongen door de omstandigheden, toe gekomen om een groot tafereel te ontwerpen,
samenvatting van zijne reusachtige studie tot een goed georganiseerd geheel ; hij componeerde moeielijk, zóó moeielijk,
dat hij meermalen het reeds begonnen werk halverwege heeft
opgegeven, meestal zelfs niet gekomen is tot een begin van
uitvoering. Muller daarentegen, steeds worstelend met zijn
vorm, heeft zich telkens weder weten te dwingen tot het ontwerpen en in elkaar zetten van groote werken, altijd goed
gecomponeerd, logisch en weldoordacht, die zijn naam bekend
zullen doen blijven met eere. Hij kende (éénmaal heeft hij het
zelf erkend) het genot van het scheppen van een groot wetenschappelijk kunstwerk. Maar het allerhoogste heeft hij, als de
meesten, toch nooit bereikt : een geheel afgewerkt, in alle
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opzichten voortreffelijk boek, zooals Fruin's Tien jaren,
schitterend van klaarheid, heeft hij nooit geschreven ; vertoogen
„van zeldzame waardigheid en distinctie", die men terecht in
Fruin's werk heeft geroemd, zoekt men tevergeefs in Muller's
uitgebreide wetenschappelijke nalatenschap.
Het valt in het oog als iets bijzonders, dat er in zijne
werkzaamheid zoo weinig stijging is geweest. Bijna dadelijk
heeft hij, evenals Fruin, zijn hoogtepunt bereikt; reeds toen
hij als jongmensch begon te schrijven, toonde hij zich volkomen
rijp. Zijn stuk over Het nieuwe Duitschland zou een
voortreffelijken indruk hebben gemaakt, als hij het een jaar
voor zijn overlijden had geschreven; veel hooger is hij niet
meer gestegen. In zooverre zou men kunnen zeggen, dat zijne
werkzaamheid, evenmin als die van Fruin, den buitengewoon
krachtigen bloei heeft geleverd, dien zijne eerste opstellen
schenen te voorspellen. Zijne geschriften, allen nagenoeg gelijk
van toon en van kracht, dringen altijd weder met overtuiging
tot hetzelfde oordeel: knap zijn ze, solide, voortreffelijk zelfs;
maar zij missen klaarheid en verheffing, en zij schenken daarom
geene hoogere bevrediging. Ze zijn altijd goed, nooit schoon.
Wat Muller ons schenkt is allerminst mousseerende wijn, zelfs
geen fijne wijn : de geur, het bouquet ontbreekt ; maar altijd
en zonder uitzondering is het toch krachtige, zuivere wijn,
versterkend en verfrisschend, zonder den allergeringsten slechten
bijsmaak.
Volledig zou deze biographie niet zijn, indien zij niet ten
slotte een indruk trachtte te geven van Muller's zéér eigenaardige persoonlijkheid.
Hij imponeerde niet, geheel niet. Zijne kleine, nietige figuur
maakte weinig indruk. Welsprekend noch welschrijvend, scheen
zijn gereserveerd, bezadigd en uiterst kalm oordeel nauwelijks
bijzonder. Geen man voor de openbaarheid, geen krachtige,
groote figuur; onhandig was hij, omslachtig en onpraktisch.
Geen man ook van de daad ; hij miste initiatief, hij was niet
ondernemend. Zelfs scheen hij weinig belang te stellen in de
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ondernemingen van anderen. Fruin, die altijd in anderen het
hoogst waardeerde de qualiteiten, die hij zelf miste, kon het
hem moeielijk vergeven, dat hij er nooit toe is kunnen komen,
zich warm te maken voor de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde en zijne schouders mede te zetten onder hare
ondernemingen en hare vergaderingen. Bij voorkeur bepaalde
hij zich tot zijn eigen kleinen kring, waar hij zich thuis gevoelde ; gaarne getroostte hij het zich, dat hij daarbuiten weinig
bekend was en bleef.
Was hij dan kleurloos, willoos? voelde hij niets voor andere
belangen dan zijne eigene? Geen, die hem goed gekend heeft,
kan het één oogenblik meenen. Want ieder, die hem meer dan
oppervlakkig leerde kennen, was verrast. In het gesprek viel
hij dadelijk mede, in alle opzichten mede; en bij nadere kennismaking werd de indruk altijd gunstiger. Het waren volstrekt
niet zijne geleerdheid en Zijne goedheid alleen, die dan boeiden ;
meer nog troffen zijne heldere, rake, niet zelden puntige
oordeelvellingen. Soms, wanneer Zijne goede stad of het halve
vaderland in opwinding was over eene ééndags-celebriteit of
over den een of anderen waan van den dag, dan konden de
enthousiasten zich wel eens ergeren aan zijne koelheid. Maar
als men met hem daarover sprak, dan bleek het geheel anders.
Dan maakte hij over den bewonderden persoon treffend juiste
opmerkingen, die bewezen, dat zijne reserve en zijne zoogenaamde koelheid eigenlijk juister inzicht verdienden te heeten.
H o e raak en scherp zijn oordeel zijn kon; heeft hij éénmaal
in het openbaar getoond, toen hij het reisverslag van zijn
lateren ambtgenoot Brugmans besprak 1 ) en (ik heb nooit begrepen waarom) voor deze ééne maal onverwachts al de doekjes
en watten, waarin hij gewoon was zijne kritieken te verpakken,
meedoogenloos ter zijde wierp. Ik erken, dat het geval mij
verkwikt heeft. Geenszins uit leedvermaak ! Maar omdat ik
') Het merkwaardige artikel ontbreekt op Petit's lijst van Muller's werken
(overigens zoo nauwkeurig en volledig, als wij dit van dezen auteur gewoon
zijn); het staat in de Gedtingische gelehrte Anzeigen. 1896 N°. 2.
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mij verlustigd heb in den helderen klank zijner stem, omdat
het mij sympathiek is geweest, hein voor éénmaal zich eens
geheel te hooren uitspreken in het openbaar. Ook daarom,
omdat ik geloof aan het nut van zulk optreden, aan het nut
voor prof. Brugmans' tweede archiefreis. Maar allermeest om
het schoone slot van het geval. Want ik geloof niet, dat ik
onbescheiden ben, als ik hier openbaar maak, dat het warme
en pieuse artikel, dat bij Muller's overlijden verschenen is in
de Nieuwe Rotterdamsche Courant en waaraan ik reeds
meer dan eens iets ontleend heb, van de hand is van prof.
Brugmans zelven, die daarin niet alleen van zijn hoofd maar
ook van zijn hart een voortreffelijk getuigenis heeft gegeven.
Geen gemis aan beslistheid of aan overtuiging was het,
dat hem terughield van optreden in het openbaar. Maar nog
veel minder was het onverschilligheid. Zijne houding maakte
wel eens den indruk, dat het hem ontbrak aan belangstelling
in de publieke zaak. Niets echter was minder waar. Van jongs
af was hij zelfs een geregeld krantenlezer (de lezers zijner
Geschiedenis van onzen tijd mogen er dankbaar voor
zijn !) : reeds toen was politiek zijne speciale liefhebberij. Maar
overtuigd oud-liberaal als hij was, gevoelde hij zich , als
zoovelen, ontgoocheld door de praktijk van het parlementarisme, welks opkomst hij met warmte had toegejuicht. Hij
sprak weinig en niet gaarne over hetgeen hem hinderde. Maar
wel trok hij zich de zaken aan, veel meer dan hij liet blijken.
Zelf heeft hij mij eenmaal geschreven, wat zijne huisgenooten
wel wisten, dat voorvallen, niet alleen in zijn eigen kring maar
ook daarbuiten, hem soms hevig schokten en slapelooze nachten
bezorgden. Hij achtte het plicht, niets daarvan te toonen en
zich te bedwingen; toen hem dit in de laatste jaren onmogelijk
werd, scheen het hem een bewijs van verminderend weerstandsvermogen, dat hem bezorgd deed zijn voor zijne toekomst. En
in zijne laatste ziekte, toen hij voor maanden naar Italië was
vertrokken, merkte hij zelf het op als iets merkwaardigs en
bedroevends, dat hij zijne belangstelling voor de zaken ten
onzent begon te verliezen.
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Waarom hij dan toch zich zoo weinig heeft gegeven in het
openbaar? Was het menschenvrees? Ik heb niet de geringste
aanleiding om het te gelooven ; ik weet beter. Zoo hij zijn
oordeel zelden openlijk en onomwonden uitsprak, dan was het
allereerst, omdat hij van nature een hartgrondigen afkeer had
van een eenigszins heftig meeningsverschil. „Ik hoop," schreef
hij mij eens naar aanleiding van zekeren geruchtmakenden
pennestrijd, „dat het getwist van A. met B. nu voor goed uit
is; ik vond het vervelend en pijnlijk." Vervelend en pijnlijk,
dat was zijn indruk van een openbaar debat : zulk „getwist"
vond hij beslist onaangenaam. Maar hij oordeelde het ook
absoluut nutteloos. Want hij was wel zéér kritisch, maar niet
minder door en door sceptisch van aard. Hij geloofde nauwelijks
aan den invloed van den eenen mensch op den anderen, allerminst aan de overtuigende kracht van redeneering. Hij was
ook geene actieve persoonlijkheid : scepticisme dooft de kracht
tot handelen. Niet lang voor zijn dood schreef hij mij over de
aanspraken van verschillende personen ter vervulling van eene
bestaande vacature. Zijn oordeel geeft hij beslist en onomwonden, en dan besluit hij: „Mij dunkt, 't is nu genoeg. Ik
heb mijne opinie blootgelegd en houd er mij nu verder buiten.
Ik ben niet van zins mij verder in te spannen, en zal allerminst
iemand in de wielen rijden." Goed gezegd, zeer wijs, al was
het niet zeer krachtig ! Ook eerlijk ! Dat was altijd de ondervinding van ieder, die in zaken met hem in aanraking
kwam. Hij was volkomen eerlijk ; nooit had hij eene bijbedoeling buiten het belang der zaak, die het gold; nooit wenschte
hij daarbij ook een plannetje van hem zelven te doen gelukken
of het persoonlijk belang van . een protégé te bevorderen. Bij
hechtte niet aan invloed ; daarom was hij ook absoluut betrouwbaar, omdat hij nooit iets te verbergen had.
Dat maakte den omgang met hem gemakkelijk, aangenaam.
Maar zijn sceptisch quietisme ging verder. „Gij kunt u blijkbaar
niet neerleggen bij het feit, dat dit stuk niet goed te maken i s",
voerde hij mij eens te gemoet, half lachend, half geërgerd over
mijne volhardende maar vruchtelooze pogingen om een stuk
3
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van Fruin te redden, dat ons bij den herdruk der Verspreid e
ge s c h r i f t en vrij wat zorg heeft gegeven. In deze dingen
waren wij het niet dikwijls eens, en dat verschil in opvatting
viel in het oog, aan anderen even goed als aan ons zelven.
Maar wat niet in het oog viel, en wat toch even zeker waar
was, dat was het feit, dat, hoevèr onze meeringen omtrent de
in de praktijk te volgen gedragslijn ook dikwijls, ja in den
regel uiteenliepen, wij het in ons oordeel over personen en
zaken toch bijna altijd geheel en volk omen eens waren.
Dat was één reden, een voorname reden, waarom hij zich
onthield van bemoeiing met andere belangen dan zijne eigene:
hij geloofde niet aan het nut van zulke bemoeiing. Maar er
was ook eene andere reden : hij wantrouwde zijne eigene kracht.
De wereld zag hij zooals zij is, zonder veel illusiën ; maar hij
koesterde dan ook allerminst illusiën over zich zelven. Niet
zeer sterk was zijn zelfvertrouwen ; zéér zeker achtte hij het
niet gewenscht, dat hij zich zou bemoeien met de zaken van
anderen, allerminst hun de wet zou stellen. Want hij was zeer
bescheiden, zeldzaam bescheiden, en bij al zijne buitengewone
geleerdheid is hij waarachtig eenvoudig gebleven. Toen hij in
1901, alleen met zijn geweten, eenige levensherinneringen op
het papier bracht en daarbij, met het oog op eventueele
necrologieën, zijne eigene beteekenis trachtte te bepalen, zijne
plaats aan te wijzen in de geschiedenis van zijn vak, — in dit
oogenblik van volkomene eerlijkheid is het eigenaardig op te
merken, hoe hij ni ets vergeten heeft en met nauwgezetheid
allerlei bijzonderheden vermeldt, die een schaduw werpen op
de kleine successen van zijn leven. Van zijne promotie, .die
stellig zéér goed was, herinnert hij zich alleen het ongelukkige
figuur, dat hij maakte bij de oppositie van Thijs de Vries. Zijne
vroegtijdige benoeming tot lid van Letterkunde dankt hij aan
de omstandigheid, dat hij leeraar was te Leiden. De goede
vorm van zijn Staat der Vereenigde Nederlanden
erkent hij verschuldigd te zijn aan de correctiën van zijn vader.
Zoo gaat het steeds voort met beminnelijke openhartigheid.
Hij kende zich zelven, hij kende ook de grenzen zijner
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gaven. Met de kalme bezonnenheid, die hem eigen was, moet
hij, lang geleden reeds, hebben uitgemaakt, dat hem de talenten
onthouden waren, die een man bestemmen voor eene rol vóór
op het wereldtooneel. En toen dit eenmaal bij hem vaststond,
heeft hij ook daarnaar gehandeld. „Ik ben nooit gewoon geweest
iets overhaast te doen", schreef hij mij eens. Zoo was het
inderdaad. Wie hem ontmoette, altijd veel en druk pratend,
vermoedde niet, dat hij te doen had met iemand van een
gesloten karakter, die veel in zich zelf verwerkte maar dit
nooit liet bemerken. Zonder ophef te maken en met de stille
zelf beheersching, die hem gewoonte geworden was, ging hij
kalm door het leven ; de minsten zagen iets van hetgeen hij
op zijne eigenaardige wijze noemde n een misschien in veler
oog overdreven zorg voor den dag van morgen", — „overdreven zorg", die zijne gelukkige levensomstandigheden zeer
dikwijls voor hem heeft vergald. Maar wanneer hij, na langdurige overweging, gereed was met zijn oordeel, dan was de
zaak ook afgedaan. Rijp waren dan zijne besluiten, langzaam
gevormd, maar onverzettelijk. Want zéér zelfstandig was hij.
Geen invloed trachtte hij te oefenen op anderen ; maar hij
duldde ook geen invloed van anderen in zijn eigen zorgvuldig
verdedigden kring.
Zijn plichtgevoel, zijn nuchter, sterk plichtgevoel heeft hem
gesteund. En het werk, dat hij liefhad, is zijn troost geweest
zijn leven lang. Rustig heeft hij voortgearbeid, te kalm en te
omslachtig om ijverig te heeten, maar geregeld en gestadig,
solide en zelfstandig, zonder hartstocht en zonder eigen eer te
zoeken. Roem en eer behoefde hij niet; met de sympathie van
enkelen was hij tevreden en gelukkig in zijn eigen kleinen
kring. In dien kring heeft hij geleefd, wars van alle vertoon,
van allen ophef en schijn. Hij ging zijn weg; aan het leven
stelde hij geene groote eischen : dat was z ij n weg naar het
geluk. Stil heeft hij geleefd , een heerscher over zich zelven,
niet over anderen. Plichtgevoel en nuchtère arbeidzaamheid,
dat waren zijne deugden ; uit plichtgevoel heeft hij gewerkt,
zonder enthousiasme en zonder geloof. Wat hem ontbrak, dat
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waren idealen, dat was verheffing en gloed ; hij wekte geen
geestdrift, dempte ze veeleer. Aan schoonheid dacht hij zelden;
eigenlijk talent was hem vreemd. De atmospheer van zijn geest
was klaar, maar droog.
Innemend is zulk een gereserveerd karakter niet. Toch was
hij beminnelijk, bijzonder beminnelijk zelfs door Zijne groote
goedheid. Wij hoorden het: twist scheen hem niet alleen vervelend, maar ook pijn1 ij k; ik geloof, dat dit motief ten slotte
het machtigste is geweest. Na zijn dood hebben zijne vrienden
zijne „vriendelijke en gemoedelijke beoordeeling", zijn „even
weloverwogen als welwillend oordeel" geroemd. Niet te veel,
niet te uitbundig ! Want buit en ge w o o n goed was hij; dat
was het meest kenmerkende in zijn karakter. Toen wij dezen
zomer te Montreux toevallig onzen intrek namen in het pension,
waar hij ten vorigen jare had gewoond, roemde de directrice,
die hem met groote belangstelling herdacht, de opvallende
zachtheid van den lijder, „haast te zacht voor een man". De
leerling, aan wiens mededeelingen over zijne colleges ik boven
zooveel ontleende, besluit zijne inlichtingen met den uitroep:
„Van zulk een man moest iedereen houden ; ik herinner mij
niet, over den mensch ooit één slecht woord te hebben gehoord."
En een ander leerling schreef aan Zijne weduwe : „Dat is iets,
dat iedereen van hem verdiende te leeren, dat zachtheid dikwijls
het best het doel bereikt. Hij heeft mij nooit een hard woord
gezegd, en toch geloof ik, dat zijne wenken, soms waren het
terechtwijzingen, meer ingang bij mij hebben gevonden dan die
van e enig ander." Eerbiedwekkende triomf der zachtmoedigheid ! De bescheiden man, die geen invloed zocht, zelfs
nauwelijks aan invloed geloofde, heeft voor zijn deel er toe
medegewerkt, om voor de zachtmoedigheid het erfdeel te veroveren, dat haar eenmaal werd voorspeld, maar te zelden ten
deel valt. Zijn kracht is in zachtheid volbracht.
S. MULLER Fz.

WERELDVERKEER EN WERELDGESCHIEDENIS.
(4883.)

Grooter meesterschap over de stof verkregen te hebben
dan alle vroegere geslachten, ziedaar een onbetwistbaren roem
der kinderen der negentiende eeuw. En op geen gebied geldt
dit meer dan op dat van het onderling verkeer der volken.
Want dat is niet alleen in deze eeuw zóó verre uitgebreid,
dat maar weinige ontoegankelijke landstreken er buiten zijn
gebleven, maar daar zijn ook door tal van nieuwe middelen
alle afstanden verkort en de grootste hinderpalen overwonnen,
die de natuur den mensch had in den weg gelegd. Dit heeft,
wie zal het tegenspreken, reeds thans geheel nieuwe verhoudingen tusschen de deelen der aarde doen ontstaan. Wijd
uitgestrekte landen, vroeger maar bij name bekend of alleen
maar in naam ingelijfd bij het gebied eener beschaafde natie,
zijn dien ten gevolge een woonplaats en arbeidsveld geworden
van millioenen, en streven de oude wereld reeds op zijde door
hunne ongekende voortbrengingskracht. Andere landen, oud
gebied eener door den bevooroordeelden westerling als afgestorven verachte beschaving, vroeger als 't ware door de natuur
zelve afgesneden van het wereldverkeer, zijn door voortdurende
en bijna gewelddadige aanraking met de volken van het Westen,

38

als tot een nieuw leven ontwaakt en laten zelfs al wederkeerig
hunnen invloed gevoelen in streken, hunnen bewoners tot voor
korten tijd ten eenemale onbekend. Volken van de meest verschillende afstamming grijpen in in het wereldverkeer en nemen
deel aan den wedstrijd der natiën. Reeds wordt de vraag vernomen, of in dezen wedstrijd wel overal de voorrang zal blijven
aan de afstammelingen van het blanke ras.
Zijn dat niet geheel nieuwe verschijnselen, zoo gebeurt
evenwel thans op grooter schaal en in korter tijd, wat vroeger
heeft plaats gehad op beperkt gebied en in langdurig tijdsverloop.
Ten allen tijde toch hebben de middelen van gemeenschap
en bovenal de wegen , waarlangs zich het verkeer der volken
heeft bewogen, een zeer groot aandeel in de geschiedenis
gehad. Niet alleen in die der beschaving, maar ook in die
welke in mijne oogen (al vroeger heb ik dat trachten te betoogen 1)) alleen gelden mag als het rechtmatig gebied des
geschiedschrijvers, de staatsgeschiedenis.
Slechts aan de hand der aardrijkskunde kan dit worden
waargenomen. Want de aard van bodem en klimaat, de vorm
der landen, de verhouding van land en zee, van kustlijn en
oppervlakte, de afstanden der landen onderling en het in die
afstanden begrepen terrein, alles onderwerpen van aardrijkskundig onderzoek, behoort daartoe te worden nagegaan. Dat
alles moet meer of min van invloed zijn geweest op de ontwikkeling en onderlinge betrekking der volken. Hunne intrede
in of hun zich terugtrekken uit het wereldverkeer, ja zelfs
hunne meerdere of mindere deelname daaraan , bepaalt in vele
opzichten de mate van hun vermogen tegenover andere natiën.
Thans, nu dat verkeer zich over bijkans de geheele aarde heeft
verbreid, nu alle landen er aan deelnemen, is de invloed der
volken niet alleen, maar bovenal die der staten op elkander
veel grooter dan te voren. Daarom is 't juist thans tijd om na
1 ) Vgl. mijne rede bij het aanvaarden van het hoogleeraarsambt te Groningen:
Het rechtmatig gebied des geschiedschrijvers. Haarlem , de Erven F. Bohn. 1878.
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te gaan, welken gang die ontwikkeling heeft genomen en
welke plaats het in de wereldgeschiedenis heeft bekleed. Vergun mij daarom, uwe aandacht te vragen voor een overzicht van de verhouding tusschen wereldverkeer en wereldgeschiedenis.

I.
Zóóver heeft het geschiedkundig onderzoek het wel gebracht,
dat met zekerheid kan worden aangenomen, dat de groote
rivieren van China, Indië, Mesopotamië en Egypte in hun
stroomgebied de eerste staten hebben zien ontstaan. Daar is
de natuur nergens te machtig of te arm, daar eischt zij arbeid,
maar beloont dien ook rijkelijk. Daar is overal een breede en
diepe stroom, die het verkeer tusschen de bewoners uitlokt
en bevordert.
Niet vreemd, dat daar dan ook in een grijs verleden volken
van zeer verschillenden stam, zoover wij weten, volstrekt onafhankelijk van elkander, eene mate van ontwikkeling hebben
bereikt, die statenvorming noodig maakte.
Al naar de ligging dier landen gunstiger was voor gemeenschap met andere, hebben die eerste staten meer of minder
medegewerkt tot de vorming van nieuwe staten en zelve daar
weder den invloed van ondervonden.
Vragen wij hoe het komt, dat het land, dat daarbij allen
anderen is voorgegaan , dat China tot heden toe een eigenaardig
stationnair karakter heeft bezeten, niettegenstaande talrijke omwentelingen en overheeringen, niettegenstaande de Chineezen
zoowel in politischen als in maatschappelijken zin hunnen
invloed ver buiten hunne grenzen hebben doen gelden en zij
allerminst achterlijk zijn in ontwikkeling of in natuurlijken
aanleg, dan ontvangen wij een afdoend antwoord van de
geographie. China toch is aan de landzijde van de wereld afgesneden door gebergten en wildernissen, welke maar op zeer
enkele plaatsen het verkeer eenen doorgang verleenen, en de
zee, die het begrenst, is ontbloot van eilanden en daarom
alleen voor eene zeer ontwikkelde scheepvaart bevaarbaar. Al
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is 't dan ook aan de Chineezen gelukt een deel der Aziatische
hoogvlakte onder hun gebied te brengen, nog altijd scheidde
hen een breede strook hooge bergen en schrikkelijke woestijnen
van het gebied van andere staten, en slechts eene moeilijke
kustvaart opende hunne beschaving een weg naar Achter-Indië.
Alleen op enkele eilanden in hun onmiddellijk bereik, met
name op die der Japansche groep, kon hun invloed eene op
de hunne gelijkende maar toch weder veelszins afwijkende
inrichting van staat en maatschappij in 't leven roepen. Zoo
bleef hun verkeer beperkt tot de onmiddellijke naburen en
vervielen zij zelven in een toestand van afzondering, waaraan
eerst in het jongst verleden een einde is gekomen.
Indië daarentegen heeft van oudsher een veel grooter deel
aan het verkeer kunnen nemen. Wel staat daar de Himalaya
als een onoverklimba•e muur tusschen de Mongoolsche en de
Indische wereld, maar in het westen kan het verkeer zich
gemakkelijk een weg banen over de grensgebergten, en ook
de zee vergunde gemeenschap, oostwaarts met Achter-Indië en
dan verder als van zelf met de eilanden van ons Insulinde,
westwaarts met de landen aan den Euphraat en den Tigris,
waar de derde statengroep, die der Semieten, de Indische zee
begrensde. Tusschen Indiërs en Semieten inwonende en met
beiden in aanraking, moest de bevolking van het Iranische
hoogland wel tot eene aan beiden verwante ontwikkeling geraken. Misschien stelde haar dit in staat de Semieti,che wereld
aan zich te onderwerpen en dat geweldige Perzische rijk te
stichten, 't welk van de grenzen van Indië tot aan de Middellandsche zee alle volken onder één oppergezag bracht en één
groot oostersch verkeersgebied schiep. Maar juist hierdoor werd
aan Indië alle mogelijkheid van rechtstreeksche gemeenschap
met de westelijke wereld ontnomen, en hoewel de Indische
produkten hierheen hunnen weg vonden , anders dan door bemiddeling van vele handen kon dit niet geschieden. Dus bleef
ook Indië uitgesloten van het wereldverkeer, zij 't dan ook in
mindere mate dan China.
Door korten afstand slechts van Europa gescheiden , viel
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het daarentegen aan de Semieten niet zwaar, zelfs met de
meest primitieve verkeersmiddelen de natuurlijke beletselen
van zeeën , bergen en woestijnen te boven te komen en den
weg daarheen te vinden. Vooral, sedert het kustland aan de
Middellandsche zee een hunner stammen, dien der Phoeniciërs,
tot eene zeevarende natie had gevormd, zooals er geen tweede
in de oudheid bekend is. Want de Phoeniciërs hebben een
verkeer ter zee geschapen, welks waarde voor de verbreiding
der beschaving bezwaarlijk kan worden overschat. Eerst door hen
werd de Middellandsche zee, wat zij zoolang geweest is, het
middelpunt der beschaafde wereld. Zelfs in hare verstafgelegen
kustlanden , ja buiten hare grenzen legden zij kiemen van beschaving neder, deden zij behoefte ontstaan aan de produkten
van het buitenland en dwongen ze daardoor tot verkeer zoowel
als tot ontwikkeling. Zoo bereidden zij den weg voor de beschaving. Juist in het midden tusschen de twee bekkens dier
zee stichtten zij Karthago en riepen daar, aan Afrika's westkust,
een nieuwen Phoenicischen staat in het leven, die nog lang
den strijd om de zeeheerschappij bleef volhouden, nadat de
steden der Syrische kust alle heerlijkheid verloren hadden.
Daarentegen oefende Egypte maar in beperkten kring den
invloed uit, dien zijne eeuwenoude en betrekkelijk ver gevorderde ontwikkeling op alles wat zij aanraakte moest laten
gevoelen. Want woestijnen en gebergten sloten het in aan de
zuid- en westgrenzen, en ten oosten het meestal vijandige
cultuurgebied der Semieten. Doch de traditie kent Egypte een
groot aandeel toe in de ontwikkeling van het Grieksche volk,
al werd dit ook, zoover wij kunnen nagaan, meer door de
Phoeniciërs getrokken binnen den kring van het verkeer. En
zeer zeker stond dezen de toegang tot de Grieksche wereld
wijder open dan hunnen Afrikaanschen naburen, aan wie slechts
de weg over Cyprus openstond, maar niet als aan hen de kustvaart langs Klein Azië.
Hoe het zij, onder beider invloed gebracht, in een door de
natuur in vele opzichten bevoordeeld land, meer dan eenig
ander gunstig gelegen voor een verkeer, dat beschikte over
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hulpmiddelen als de toenmalige, en daardoor als 't ware gedwongen om zich in ieder deel des lands anders te ontwikkelen, kon 't niet anders, of de Grieken moesten , bij hunnen
uitnemenden natuurlijken aanleg, in korten tijd zich verheffen
tot het beschaafdste en bedrijvigste aller volken.
Bovendien heeft de verdeeling van land en zee in de
Grieksche wereld daartoe medegewerkt. In die dagen toch bood
wel de zee een veiliger weg dan het nog niet door den mensch
beheerschte land, met alle bezwaren en gevaren van de wildernis, maar alleen onder ééne voorwaarde, dat nl. de zeevaarder het land niet uit het oog behoefde te verliezen. Eerst
Columbus heeft de betoovering van den onbegrensden oceaan
verbroken, want het voorbeeld der Noormannen, die al eeuwen
vroeger de Amerikaansche kusten hadden bereikt, is voor de
wereld verloren gegaan. Die voorwaarde nu der toenmalige
scheepvaart werd door de Grieksche zee op uitnemende wijze
vervuld. Eenmaal op den rand der Grieksche wereld aangeland,
kwam de zeevaarder van zelf van het eene eiland, de eene
kaap, den eenen zeeboezem naar den anderen. Nergens is de
gemeenschap ter zee zóó gemakkelijk, nergens ook de kustlijn
zóó groot in verhouding tot de oppervlakte des lands ; zelfs
het Grieksche continent draagt een insulair karakter. Maar
dientengevolge vervalt de Grieksche wereld in tallooze kleine
zelfstandige staten, ieder met eigen natuurlijke grenzen, haast
altijd te land door gebergten afgescheiden van de naburen. Er
is juist genoeg gemeenschap om het samenleven der deelen
mogelijk te maken, maar niet zooveel, dat de eigenaardigheden
van ieder deel belet worden zich vrij te ontwikkelen en te
bestendigen. Daarin ligt (ik ben niet de eerste, die het opmerkt)
de sleutel der Grieksche geschiedenis. Daaruit is zoowel de
voorbeeldelooze verscheidenheid ontstaan als de onophoudelijke strijd, die evenzeer het Grieksche volks- en staatsleven
kenmerkt.
En zoozeer was die eigenaardigheid van hun land den Grieken
eene behoefte geworden, dat zij, als van zelf tot uitbreiding ter zee
genoopt, voor hunne volkplantingen meestal plekken uitzochten,
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waar zij die in zekere mate weervonden , waar de zee hun als
middel van gemeenschap, bergen of wildernissen als bolwerk
en tevens als scheidsmuur konden dienen. Vandaar dat hunne
kolonisatie bijna altijd tot de kust beperkt bleef, zelfs op een
eiland als Sicilië, dat zij bijna nergens samengroeiden met de
oude bevolking of een nieuw staatsleven of een ander verkeer
dan ter zee hielpen ontwikkelen. Daartoe was alleen eene
groote landmacht in staat.
Macedonië en Rome hebben dat volbracht. Eerst door de
veroveringen van Alexander en de stichting der Hellenistische
staten in het Oosten werd de oude wereld van Sicilië tot aan
Indië één enkel verkeersgebied, beheerscht door Grieksche
beschaving en Grieksch-Macedonische staatkunde. Maar aan de
nieuwe statenmaatschappij ontbrak het rechte fondament; de
Hellenistische kolonisatie, toch al niet gevoed, als de oude
Helleensche, door de krachten van een jong volk, moest
daarenboven uit den aard der zaak een continentaal en daarom
ongrieksch karakter dragen. En Rome, de erfgenaam der
Macedonische macht, had elders te veel krachten noodig om
in het Oosten de taak over te nemen, die voor het Hellenisme
te zwaar was. Zoo kon het Parthische barbarenrijk meester
worden van Iran en Mesopotamië, en werd het Oosten, op de
kustlanden na, voor langen tijd aan alle rechtstreeksch verkeer
met de overige wereld onttrokken. De handel keerde er terug
tot de oude verre omwegen en veelal tot de afmetingen van
een armzaligen ruilhandel van nabuur tot nabuur. Indië , sedert
korten tijd in aanraking met het Westen gebracht, werd
opnieuw van alle gemeenschap uitgesloten.
Ook Italië was intusschen ver genoeg gevorderd in ontwikkeling om deel te nemen aan het internationale verkeer, om
te kunnen geven zoowel als te kunnen nemen. Zeer zeker was
dit mede een gevolg van Griekschen invloed, misschien ook
wel tevens van Phoenicischen, althans Karthaagschen. Maar
zonder twijfel hebben daar ook de Etrusken een groot aandeel
in gehad, dat raadselachtige volk, waarvan wij niet weten, hoe
en waar het tot beschaving is gekomen, maar alleen, dat het
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van uit het oosten Italië is binnengetrokken. Daarenboven
werkten ligging, vorm, bodem en klimaat in Italië om 't zeerst
mede om elke eenigszins begaafde bevolking tot hooger ontwikkeling te verheffen. Zoo werd de beschaving van Italië,
hoe na ook aan die der Grieken verwant, toch eene eigenaardige en zelfstandige. 't Was daarenboven te veel continent
en te veel met andere landen in aanraking om den Griekschen
invloed uitsluitend voet te geven ; alleen eene Italische landmacht kon er het verkeer beheerschen.
Hoewel zeker meer zee- en handelsmogendheid dan de
traditioneele geschiedenis vermeldt, was Rome toch bovenal
eene militaire landmacht, die alles, ook het verkeer en de
kolonisatie, dienstbaar maakte aan de staatkunde. Het net van
Romeinsche koloniën, eerst in, later buiten Italië, bezat bovenal
eene staatkundige beteekenis. Deze werden wel middelpunten
en stations van het verkeer, maar zij waren niet ter wille
daarvan gesticht zoomin als om overbevolking in het moederland te voorkomen of om den bewoners veiliger woonplaats
te verschaffen. Van staatswege in 't leven geroepen, dienden
zij om het gezag van den staat uit te breiden en te bevestigen.
Elke Romeinsche kolonie moest voor de omwonende bevolking
een brandpunt zijn van gezag, beschaving en handel ; zij moest
haar in onmiddellijke aanraking met Rome nouden, haar
latiniseeren. En aan die bestemming hebben zij volkomen beantwoord ; door de koloniën werd elk onderworpen land op
den duur een deel van den Romeinschen staat, van den ager
Romanus in wijderen zin. Geen volk dat dien latiniseerenden
invloed weerstond, dan alleen het Grieksche of wat op den
duur was gehelleniseerd. Zoo werden eerst Italië, voor zoover
het niet Latijnsch was, later Noord-Afrika, Spanje, Gallië,
Brittannië, de Alpen- en Donau- en eindelijk zelfs de Rijnlanden
deelen van het Romeinsche rijk en daardoor van de oude
wereld, leden der antieke maatschappij, deelhebbers aan de
antieke beschaving.
Alleen door zijn uitmuntend aangelegd verkeer te land heeft
Rome die vreedzame verovering, vrij wat duurzamer en ge-
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wichtiger dan de militaire, die er aan voorafging, kunnen
volbrengen. Al had het die continenten ook van de zee uit
kunnen beheerschen, de toenmalige scheepvaart zou te kort
zijn geschoten, zelfs maar om ze te omspannen. Want zij stond
niet hooger dan in de dagen der Phoeniciërs en was allerminst
opgewassen tegen de Noordzee of den oceaan. Maar zelfs de
meest ontwikkelde zeemacht had niet kunnen doen wat Rome
deed. Bij uitnemendheid de wegenbouwende staat, schiep het
een geheel stelsel van gemeenschapsmiddelen, overdekte het
zijn gebied met een net van wegen, dat tot op het jongst verleden onovertroffen is gebleven. Het overwon daarbij bezwaren,
die zelfs nog tot voor zeer korten tijd onoverkomelijk schenen,
het wist zich, voor zoover bouwwerken, bovenal wegen en
bruggen betrof, een meesterschap over de stof te verwerven,
grooter dan vóór onze dagen eenig volk bezeten heeft. Aan
ons geslacht, dat er roem op draagt ook hierin Rome te hebben
overtroffen, past het wel dat met eerbied en bewondering te
gedenken. Want alleen daardoor is het in staat geweest, zijn
ontzaglijk beschavingswerk te volbrengen , en heeft het althans
een zeer groot deel der antieke beschaving voor het nageslacht
gered. Daardoor heeft het voor altoos zijn stempel op Europa
gedrukt.

II.
Het Romeinsche rijk stortte in en de westelijke wereld
werd eene prooi der barbaren. Maar de Romeinen hadden de
antieke beschaving zoo diepe wortelen doen schieten in de
landen, die zij hadden beheerscht, dat ook het vergelijkenderwijs
luttel overschot nog voldoende was om aan de op de puinhoopen
van het rijk opgerichte Germaansche volksrijken eenige overeenkomst te geven met wat een staat kon heeten. Maar geen
dier rijken weerstond de stormen dier chaotische tijden, en
eerst aan Karel den Groote gelukte 't de grondslagen te leggen
voor de zonderling opgetrokken staatsgebouwen der volgende
eeuwen. Intusschen was met de Romeinsche beschaving en het
Romeinsche gezag ook het Romeinsch-Hellenistische wereld-
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verkeer te niet gegaan. De groote bouwwerken der Romeinen
waren verwoest; overal had de natuur hare overmacht herwonnen en handhaafde die tegenover alle komende geslachten
tot op den jongsten tijd.
Alleen in het Oosten, waar het Oost-Romeinsche rijk, dank
zij zijnen exceptioneelen toestand, dank zij niet het minst ook
aan de ligging zijner hoofdstad, stand bleef houden, was nog
iets over van het oude verkeer, bleef de Europeesche wereld
in contact met die van Azië, waar het Perzische rijk der Sassaniden de oude Iranisch-Semietische cultuur, zij 't ook in meer
barbaarsche vormen, bleef bewaren en de gemeenschap der
volken onderling bemiddelen. Dat uit den chaos der eerste
Middeleeuwen zich op den duur eene nieuwe maatschappij kon
ontwikkelen is zeker voor een goed deel aan dat veel gesmade
Oost-Romeinsche rijk, dien bastaard der antieke wereld, te
danken. Het bewaarde de beschaving tot Europa weder geordend
was om haar in ontvangst te nemen.
Intusschen ontstond in het Oosten een nieuwe wereld, die
van den Islam, opgebouwd uit en op de overblijfsels der oude
Semietische, Iranische en Hellenistische cultuur, die vijandig
overstond tegen al wat zich niet in haar liet opnemen en
daarom zoo veel mogelijk een eigen verkeersgebied vormde,
door de eigen grenzen beperkt. Maar toen dat gebied zich van
den Atlantischen oceaan tot in het hart van Azië uitstrekte,
toen zelfs een deel van Zuid-Europa er door werd omvat,
verkreeg het verkeer binnen die wereld een eigenaardig internationaal karakter, bracht het Muzelmannen uit de verst uiteen
gelegen deelen der toen bekende wereld samen in de religieuze
en commercieele middelpunten aan de oevers der Roode zee.
Steeds dienstbaar aan de uitbreiding van den godsdienst en
van de daarmede nauw samenhangende algemeene oosterscha
beschaving, bewees dit verkeer groote diensten aan de ontwikkeling der volken. Daardoor werd de Islam een wegbereider
der beschaving, een middel om de volken tot elkander te
brengen. Aan alle zijden begrensd door wel is waar meestal
vijandige landen, wier produkten het echter zoomin ontberen
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kon als deze de zijne, werd het Mohammedaansche verkeersgebied in vele opzichten de groote markt, waar de voortbrengselen van Oost en West, van Zuid en Noord tegen elkander
werden geruild.
Ook in Europa werkte in die dagen de prediking des geloofs
krachtig mede tot opwekking van nieuw maatschappelijk leven.
Elke kerk en elk klooster werd er een middelpunt van beschaving en daardoor tevens een station voor het handelsverkeer. Eerst langs dien weg werden Germanen en Slaven
van bijna eiken stam ingelijfd in de Europeesche wereld. En
evenals in die van den Islam de religieus-politische eenheid
van het rijk der Khaliefen, zoo bewees in deze wereld het nauw
met de Kerk verbonden vernieuwde Romeinsche rijk, de staat
der Duitsche keizers, onschatbare diensten. Eerst door hun
staatsbeleid en hun zwaard werd het vasteland van MiddenEuropa weder eenigerma,te een geheel , dat voor onderling
volkenverkeer geschikt was. Op den duur smolt op die wijze
de geheele christelijke volkenmaatschappij tot een, zij 't dan
ook zeer gebrekkig samenhangende wereld ineen. Maar hoewel
het gebied van het verkeer nu weder vrij uitgebreid was, zelf
bleef het verkeer gering en het kende bijna geene andere
wegen dan alleen de groote stroomen van Midden-Europa. Deze
kregen toen eene beteekenis, die zij vroeger nooit hadden
bezeten. Maar de andere land- en zeewegen bleven onbezocht,
want overal ontbrak het staatsgezag, dat hun de noodige
veiligheid kon verschaffen. Het verkeer liep daarom meestal
langs omwegen en door vele handen , het droeg een lokaal,
geenszins nog een internationaal karakter.
Zoo was de wereld in twee vijandige helften gescheiden,
ieder met een eigen verkeer en alleen op enkele punten met
elkander in eene andere dan vijandige aanraking. Constantinopel
vooral was de plaats, waar het Christelijke Westen met het
Mohammedaansche Oosten in verkeer trad, het werd het
middelpunt van den toenmaligen internationalen wereldhandel,
die, zoo beperkt was toen zijn gebied, slechts omvatte wat wij
den Levanthandel noemen, en, eerst langen tijd uitsluitend in
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handen van Grieken en oosterlingen, later hoe langer hoe
meer in die der Zuid-Italiaansche steden geraakte.
Eerst door de kruistochten werd de Middellandsche zee
weder wat zij in de oudheid was geweest, het algemeen internationaal verkeersgebied, en Italië het middelpunt daarvan.
Dus werden ook de Italiaansche steden het eerst sterk genoeg
om de feodale vormen, waaronder staat en maatschappij gebukt
gingen, te verbreken. En dit voorbeeld vond navolging overal,
waar de behoefte van het steeds toenemend verkeer steden
in het leven had geroepen. Waar deze zich vormden, ontstonden
burgerijen, een element, dat de door militairen en geestelijken
adel beheerschte Christelijke maatschappij sinds lang niet meer
kende. Het verkeer ondervond daarvan zelf weder nieuwen
aanstoot, want overal streefden de burgers naar meer
veiligheid voor hunnen handel ter zee en te land en steeds
zochten zij nieuwe markten. Zoo werden Noord- en Oostzee
even goed wegen van internationaal verkeer als hare zuidelijke
zuster; ook zij werden omzoomd met steden vol bedrijvigheid
die, door de groote rivieren in aanhoudende aanraking met
het binnenland, ook daar nieuw leven wekten. Want daar
werden thans de verbindingswegen gelegd tusschen de Middellandsche zee en het drievoudig gebied van den handel in het
Noorden en Westen. De vaart over den Atlantischen oceaan
om Spanje en langen tijd ook die door de Sont om Denemarken heen waren beiden te lang en te gevaarlijk dan dat
niet het verkeer aan den landweg de voorkeur moest geven,
zelfs in die dagen van feodale anarchie en ridderlijke rooverij.
Maar met dat al beschikte de landweg over te weinig hulpmiddelen om aan de behoeften van den handel te voldoen, en
zoo bleef, bij alle toenemende ontwikkeling van andere staten,
Italië als de eenige groote Europeesche markt, een onbetwister
voorrang behouden. Daar, in het hoofdland en het middelpunt
der toenmalige maatschappij , waar eene nieuwe beschaving
rijke vruchten begon af te werpen, zochten dan ook bijkans
alle mogendheden haar gezag te vestigen. Daar zocht de Kerk
de grondslagen te leggen voor het wereldlijk gezag, dat haar
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geestelijke heerschappij tot steunpunt moest dienen ; daar zochten
de Duitsche keizers krachten te winnen om hun in puin vallend
rijk staande te houden ; daar vingen Frankrijk en Spanje reeds
toen den kamp aan om het oppergezag over de Middellandsche
zee. Daar had zich ook in een ongeëvenaard gunstige positie
Venetië verheven tot de macht, die den handel van het Oosten
beheerschte, die daarom eerst het rijk van Constantinopel had
omvergeworpen en het later met inspanning van alle krachten
weder zocht op te richten, toen het bleek, dat geen Latijnsch
staatsgebouw op den Griekschen bouwval kon blijven staan.
Daar waren tal van andere steden, wedijverende met die
souvereine republiek, opgegroeid, die elk voor zich in macht
opwogen tegen menige mogendheid van het feodale Europa.
Dat alles was alleen mogelijk, omdat daar in Italië de wegen
van het wereldverkeer elkander kruisten en onophoudelijk
nieuwe krachten schiepen.
In die dagen was in het verre Oosten het Mongolenrijk van
Dschengis-khan verrezen en had op den duur geheel Noord-Azië
aan zich onderworpen en alle gebied tusschen de Chineesche
en de Zwarte zee onder één gezag gebracht. Lang gevreesd als
de opvolgers van Hunnen en Avaren, waren de Mongolen in
werkelijkheid geenszins zulke woeste barbaren, als zij werden
afgeschilderd. Integendeel, zij zochten, toen zij hun gebied
hadden gevestigd, de hand te reiken aan het christelijk Europa
tot vreedzaam verkeer, met uitsluiting van de beiden vijandige
wereld van den Islam. Zij openden daartoe handelswegen over
de gebergten en steppen van Hoog-Azië, die, in den beginne
schaars bezocht, toch weldra door groote veiligheid het verkeer
aanlokten. Maar die wegen waren te lang en daarom te kostbaar, en de Mongolen wisten geene kunstwegen te banen door
de wildernis, zooals eenmaal de Romeinen hadden gedaan. En
bovenal, het toenmalige Europa was niet bij machte om eene
dergelijke gelegenheid tot rechtstreeksch verkeer met het
oudste land der beschaving naar waarde te schatten, of zelfs
maar er van gebruik te maken. Zoo bleef weldra, toen het
Mongolenrijk, als zoovele zijner voorgangers, was ondergegaan,
4
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niets van dien nieuwen landweg over dan de naam van Marco Polo.
De handel bleef zich bewegen langs de oude banen, zoowel
die tusschen het Oosten en het Westen als die der Europeesche
volken onderling. De laatste bleef verdeeld over tweeërlei
gebied : in het noorden en westen heerschten de Nederlanders
en de Duitschers, in het zuiden hadden de Italianen verreweg
den voorrang. Reeds was het handelsbelang een politieke factor
geworden en had het stedeverbonden als de Hanze in 't leven
geroepen, die haast als internationale staten konden gelden.
Maar hoe machtig de handel ook reeds was, hoezeer hij reeds
de volken van Noord- en Oost-Europa, even goed als die van
het Oosten, met die van Midden-Europa in voortdurende aanraking hield, een wereldverkeer in den zin, dien wij er aan
hechten, kon hij nog niet scheppen.
Daar verhief zich plotseling met onweerstaanbaar geweld de
macht der Osmanische Turken en overheerde West-Azië en
weldra ook Zuidoost-Europa. Waar deze barbaren den voet
zetten, stierf het leven der volken, werd alle bloei en alle
verkeer als uitgebluscht. Toen zij • Constantinopel, Syrië en
Egypte hadden overweldigd, hadden zij tevens alle wegen van
den internationalen handel tusschen Oosten en Westen afgesloten, den Levanthandel, die voedster der Europeesche beschaving in de Middeleeuwen, zoo goed als vermoord, aan Italië
de wortels zijner kracht afgesneden en de Middellandsche zee
opnieuw vernederd tot een gebied van lokaal handelsverkeer..
Maar reeds waren die wegen niet meer onontbeerlijk, reeds
waren geheel andere zeeën geopend. Een nieuwe weg naar
het Oosten was gevonden en, meer nog, een nieuwe wereld
was ontdekt.
,

III.
't Zou van de aandacht te veel gevergd zijn, die te
willen bepalen bij de groote ontdekkingen der 15de en 16de
eeuw, te spreken over het werk van Hendrik den Zeevaarder, van Columbus en van Magellaan. De vruchten van dat
werk zijn bijna uitsluitend den Europeanen ten goede gekomen,
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niet den bewoners der nieuwe wereld. Ook in Amerika had,
in een toen betrekkelijk kort verleden, hetzelfde plaats gehad,
wat in de oude wereld duizenden jaren te voren was geschied.
Onder gunstige invloeden van land en klimaat hadden zich
daar staten gevormd, waarvan enkele alreede waren te gronde
gegaan en sommige, als de Toltekische en Aztekische in Mexico,
als die der Maya's in Centraal Amerika en als het Inka-rijk in
Peru, tot een aanvang van verkeer met elkander waren gekomen en andere nog onontwikkelde volken aan hunne beschaving hadden onderworpen.
Maar die volken waren door den Europeeschen veroveraar
overvallen, terwijl hunne beschaving nauwelijks begonnen was
te ontluiken ; zij misten daarom het weerstandsvermogen, dat
ouderen volken eigen is. Hunne staten gingen onder, van hunne
maatschappelijke inrichtingen bleef weinig bestaan, zelfs hun
voortbestaan werd bedreigd bij den ongewonen toestand, waarin
zij verplaatst werden. Alleen als slaven of lijfeigenen bleef een
gedeelte wonen op den grond hunner vaderen, arbeidende voor
den blanken meester, even goed als de door dezen weldra als
arbeidskracht ingevoerde Afrikanen. Van ontwikkeling kon
onder dergelijke omstandigheden in Amerika vooreerst geen
sprake zijn; ook de blanke kolonist bleef er niet dan uit nood
en verliet het, zoodra hij er toe in staat was. Alles wat hier
door . de Spaansche en Portugeesche bezitters werd gesticht,
strekte slechts om land en volk der kolonie produktief te maken voor het moederland, en dat op eene wijze, die alleen
rekening hield met het °ogenblikkelijk financieel voordeel. Zoo
bleef dan ook de handel dier koloniën uitsluitend in handen
van en gericht naar het moederland ; van onderling verkeer
was bijna geen sprake, zelfs het lokaal verkeer bleef, bij de
geringe, onontwikkelde en ver uiteenwonende bevolking en
bij het gebrek aan wegen of andere verkeersmiddelen, tot de
minste afmetingen beperkt. Zoo sprak 't van zelf, dat, hoewel
de ontdekking van Amerika voor Europa van geen minder
gewicht was dan de nieuwe weg naar Azië, zij vooralsnog de
nieuwe wereld niet trok binnen de kringen van den wereldhandel.
-
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Spanje en Portugal waren geenszins bij machte de heerschappij te handhaven over de nieuwe zeewegen, die het
Iberische schiereiland een korten tijd tot het middelpunt van
dien handel hadden gemaakt. Reeds dadelijk hadden zij hunnen
handel met Noord-Europa aan andere volken- overgelaten en
weldra lieten zij bijna zonder tegenstand toe, dat dezen ook
dien in de Middellandsche zee in handen kregen. En niet lang
duurde 't, of andere vlaggen dan de hunne werden gezien op
de heirbanen van de zee, die door hen, dank zij den ontdekkingen van de vorige eeuwen en den moed der Italianen, die
hun den weg wezen, waren geopend, op de kusten, die zij
hadden ontdekt, in de havens, waar zij 't eerst van alle westerlingen het anker hadden laten vallen. Wie weet niet, hoe
van toen af, sedert de volken der Atlantische en noordelijke
kusten van Europa het in handen kregen, het verkeer ter zee
zich heeft uitgebreid? Geen weg, dien het niet insloeg, geen
land, dat het niet zocht te bereiken! Alle mededinging te land
sloeg het uit het veld, het voorzag in de behoeften van de
meest continentale landen. De staten ondervonden daarvan al
spoedig den invloed: alle rijkdom, alle handel en nijverheid
hoopte zich op aan de kusten, alleen de zeemogendheden golden als de machtige staten, want alleen zij bezaten financieele
krachten en de middelen om die aan te vullen. 't Scheen wel,
alsof, onder den voorrang van Engeland en een tijd lang ook
van Nederland, de toestanden der Grieksche wereld herleefd
waren , zóózeer hing alle leven en beschaving van de zee af
en zóóver stond het binnenland bij de kust achter. Eerst zeer
langzamerhand begonnen de Europeesche staten straatwegen
te bouwen en kanalen te graven en dus, op kleine schaal
Rome's voorbeeld volgend, den landhandel eenigermate behulpzaam te zijn. Maar hoewel de veiligheid veel was verbeterd,
sedert het staatsgezag de feodále anarchie had bedwongen, de
economische toestanden waren van dien aard, dat die nieuwe
verkeersmiddelen weinig werden gebruikt en men zelfs aan
den langeren zeeweg de voorkeur bleef geven boven den korteren
landweg.
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Vandaar dan ook, dat die staat, welke het krachtigst bleek
ter zee, op den duur eene geweldige overmacht erlangde, dat
dus Engeland, dat achtereenvolgens alle mededingers van de
zee verdreven had, totdat er geen vlag meer ontplooid werd
dan met Engelands toestemming, als een wereld op zich zelve
den strijd met het geheele continent kon aanvaarden en er
zegevierend uittreden.
Reeds van die dagen af dagteekent die voorbeeldelooze
uitbreiding der Britsche nationaliteit over de geheele aarde,
die voorrang van het Britsche rijk, dat, in alle werelddeelen
gevestigd, de zon nooit ziet ondergaan. Wat waren , daarmede
vergeleken, de koloniën der andere Europeesche volken? Maar
dit was alleen mogelijk, doordat Engeland de zeeheerschappij
ongeschonden behield, zoodat het met elke bezitting, met elke
kolonie, hoe ver ook verwijderd, in voortdurend rechtstreeksch
verkeer bleef. Zelfs toen zijn bloeiendste koloniën zich hadden
losgerukt uit het staatkundig verband van het Britsche rijk en
dientengevolge zoo goed als geheel het Amerikaansche continent zich voortaan als zelfstandig werelddeel tegenover Europa
stelde, leed dit rechtstreeksch verkeer geene schade. Integendeel,
het nam nog hooger vlucht bij de toenemende behoefte van
het nieuwe staatsvolk.
Evenwel, dergelijke toestanden, als die tijdens de eerste
jaren onzer eeuw, waarin het verkeer ter zee dat te land zoo
volkomen had overvleugeld, waren te onnatuurlijk om lang te
blijven bestaan, te meer, omdat het verkeer ter zee noodzakelijk terug moest werken op den mededinger, dien het allerminst
ontberen kan. Daarenboven de vlucht, die het voortbrengingsvermogen der menschheid had verkregen onder den invloed
der ontdekkingen en uitvindingen der 18de eeuw, deed dringende
behoefte aan nieuwe en betere middelen van verkeer ontstaan.
Want sneller verwerking van de stof eischte sneller vervoer.
Toch scheen 't in 't eerst alsof de toepassing der stoomkracht
juist het verkeer te water zou ten goede komen, maar weldra
gaf de aanleg van spoorwegen aan dat te land afmetingen,
zooals dit nimmer had gekend. En de vindingrijkheid van
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's menschen geest hield gelijken tred met de aanwassende
behoefte. Eerst nu werden de Romeinen overtroffen en de
beletselen, die de natuur aan het verkeer heeft in den weg
gelegd, op nog veel grootscher wijze overwonnen. Maar wat
zal ik hier die resultaten schetsen, die wij met onze eigen
oogen aanschouwen, verhalen, hoe eerst nu de nieuwe wereld
hare bevolking kon ontvangen en zich verheffen tot bijna
gelijken rang met Europa ? In enkele tientallen jaren werd het
geheele Noord-Amerikaansche continent , dat door de natuur
bestemd scheen om tal van ver uiteenwonende volken te
herbergen, de woonplaats van ééne enkele natie, die, niettegenstaande alle verschil van klimaat en bodem en niettegenstaande de zeer verschillende elementen, die zij van oudsher
in zich opgenomen heeft, er tot heden in geslaagd is een enkelen staat te blijven vormen. Alleen door de ongeëvenaarde
uitbreiding van het net harer verkeersmiddelen, waardoor alle
deelen van haar land in vrij wat nauwer gemeenschap met
elkander blijven dan oudtijds de provinciën van een kleinen
Europeeschen staat, heeft zij dit kunnen volbrengen. En niet
minder ontleent alleen aan het versnelde verkeer, onderling
zoowel als met andere landen , het Britsche wereldrijk de mogelijkheid om bijeen te blijven. Alleen hierdoor zijn het hooge
noorden van Amerika en de continentale eilanden der Stille
Zuidzee toegankelijk geworden voor de beschaving en vatbaar
tot opneming eener betrekkelijk groote bevolking. Maar bij die
resultaten van het nieuwe wereldverkeer is het niet gebleven,
de nieuwe wereld is 't niet alleen, die daar de gevolgen van
ondervindt. Ook de beide landen, waar de beschaving zich het
eerst heeft gevestigd en waar zij nooit is uitgestorven, omdat
zij er steeds gelegenheid vond tot uitbreiding en dus aanleiding
behield tot verkeer, werden thans in rechtstreeksche gemeenschap gebracht met de westelijke wereld. 't Is waar, reeds sinds
drie eeuwen had Indië zijn verkeer met het buitenland in Europeesche handen gezien, reeds sedert honderd jaar zich moeten
buigen onder het Britsch gezag. Maar het was nog altijd het
oude Indië gebleven. Doch, nu zijn heilige stroom door stoom-
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schepen wordt doorkliefd en met spoorwegen overbrugd, kan
't niet langer weerstand bieden aan den invloed van het Westen
en wordt het toegankelijk voor nieuwe begrippen, die beginnen
zijn innerlijk wezen te vervormen. 't Wordt' daarenboven een
middelpunt voor den handel, niet alleen met Iran en AchterIndië, niet alleen met Engeland zelfs , maar met de geheele aarde.
Lang had de Europeesche handel geklopt aan de poorten
van het groote rijk van het Midden, maar nooit er toegang
verkregen. Niet dat de Chineezen het verkeer vermeden,
integendeel, al eeuwen lang hadden zij het, zoover in hun
vermogen stond, uitgebreid en ter zee afstanden afgelegd, die
bij hunne gebrekkige scheepvaart verbazing moeten wekken.
Ja, zelfs emigratie naar Achter-Indië en Insulinde hadden zij
niet geschuwd' Maar zij wilden het verkeer van hun eigen land
ook in eigen handen houden en niet overlaten aan den westerschen barbaar. Daarom hadden zij de afzondering, hun vroeger
door de natuur opgelegd, thans tot een stelsel verheven. En
niet anders had ook Japan gedaan. Thans echter was dit stelsel
niet meer vol te houden en ook niet meer noodig ; al hebben
beide natiën in 't eerst alleen bukkende voor wapengeweld den
toegang verleend aan den handel met de blanken, zij toonen er
zich tegen opge wassen en nemen er al in ruime mate deel aan.
Reeds nadert het verkeer China ook langs wegen, die zoo
goed als onbezocht zijn gebleven sinds de dagen van Marco
Polo. Want, bijna onopgemerkt door het overige Europa, had
Rusland zich in de laatste eeuwen meester gemaakt van de
onmetelijke landstreken van Siberië, en thans breidt het zijn
gezag ook uit over de steppen van Hoog-Azië en opent het de
handelswegen, die tot nu toe slechts dienen voor een schaarsch
karavanenvervoer. Nog is de natuur hier den mensch te machtig
en zijn de afstanden te groot, nog moet het verkeer er zich
met de oude wegen en de oude middelen behelpen, maar reeds
sluit het aan aan de ijzeren banen van Europa en naderen
deze de wildernissen, waar zij een nieuw leven in moeten
brengen. Daar eenmaal doorheen gelegd, zullen zij door geen
Chineeschen muur meer worden tegengehouden.
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Hoe verbazend de gevolgen kunnen wezen van eene rechtstreeksche verbinding tusschen China en Europa, laat zich
eenigszins beseffen, wanneer men nagaat, hoe het gele ras in
weinige jaren zich bij tienduizendtallen over Amerika heeft
verspreid en hoe krachtig het daar met den blanke weet mede
te dingen. Maar van nog grooter belang dan die pas beginnende
wedijver tusschen de rassen is misschien de ontzaglijk veranderde verhouding der landen en staten onderling door de
gelijkstelling van het verkeer te land met dat ter zee. Wel is
die verandering te kort geleden aangevangen, om er reeds nu
de gevolgen, uit een historisch oogpunt althans, van na te
gaan, maar toch zou 't niet moeielijk vallen tal van feiten
aan te halen, die den geschiedschrijvers der toekomst terstond
in 't oog moeten vallen als merkteekenen van den aanvang
van een nieuw tijdperk.
Wie onzer zal durven voorspellen, of in de naaste toekomst
de drama's der wereldgeschiedenis nog op het oude tooneel
zullen worden afgespeeld, en of niet weldra, evenzeer als
eertijds de Middellandsche zee en later de Atlantische oceaan,
de groote Zuidzee het middelpunt van het wereldverkeer- zal
zijn ? Wij, die er getuige van zijn geweest, hoe een reuzenstrijd
in het voor honderd jaren zoo eenzame Amerika een groot
beginsel heeft kunnen beslissen, mogen in dit opzicht wel zeer
voorzichtig zijn.
Zulk een resultaat is, dunkt mij, waarlijk al voldoende om
den geschiedvorscher te overtuigen van het gewicht der veranderingen, die het verkeer der volken in de negentiende
eeuw ondergaan heeft, om hem te bewijzen, dat de in deze
verkregen meesterschap over de stof haar alleen reeds eene
plaats verzekert in de geschiedenis, hooger bijna dan eenig
vroeger tijdvak, als een merkwaardig moment in de ontwikkeling der menschen. In alle geval zeker voldoende om ons te
dwingen tot de erkentenis, dat wereldverkeer en wereldgeschiedenis ten allen tijde in een verband staan, dat kan gelden
als een maatstaf voor den geschiedvorscher.

DE UITBREIDING DER EUROPEESCHE
BESCHAVING OVER DE AARDE.
(1 9 00 .)

Wij zijn het laatste jaar der negentiende eeuw ingetreden
en hebben dus om zoo te zeggen den oudejaarsdag van die
eeuw bereikt. Op een oudejaarsdag bekruipt bijna iedereen een
gevoel van behoefte om terug te zien naar den aanvang van
het jaar, om het n u te vergelijken met het t o e n. Welnu, vergis ik mij niet, dan maakt zich, hoe dichter wij het werkelijke
einde van de eeuw naderen, des te meer een soortgelijk
gevoel van zeer velen meester, en bespeuren niet weinigen eene
behoefte om te vragen, hoe de wereld er honderd jaar geleden
heeft uitgezien en hoe het is gekomen, dat zij thans zoo geheel
anders is geworden.
Die vraag te beantwoorden is de taak van den geschiedschrijver; maar ik hoop dat men daarom niet thans van mij zal
verwachten, dat ik dat hier onderneem. Alleen toch het opsommen der punten van verschil tusschen het n u en het toen
zou reeds meer tijd vereischen dan ons hier ter beschikking .
staat. 't Is slechts één enkel dier punten, dat ik hier ter sprake
wil brengen, nu ik het waag de aandaCht te vragen voor eene
historische schets van de uitbreiding over de aarde van de
Europeesche beschaving.
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Die uitbreiding toch is in de negentiende eeuw zoo verbazend toegenomen, dat zij zeker wel een der sterkst sprekende
punten van verschil uitmaakt tusschen den aanvang en het
einde van die eeuw.
Wanneer wij nagaan, wat voor honderd jaar tot het gebied
der Europeesche beschaving gerekend kon worden, dan kunnen
wij niet eens geheel Europa noemen, want het gebied van
Turkije en eigenlijk dok het meeste gebied van Rusland lag
daar in die dagen nog buiten '). En slaan wij een blik naar de
overzijde van den Atlantischen oceaan , dan vinden wij daar
alleen eene vrij smalle strook langs de westkust van NoordAmerika en een nog geringer gebied in het noorden en langs
de oevers van de Sint Laurens-rivier, terwijl in Midden- en
Zuid-Amerika maar weinige, meestal ver uiteen gelegene streken waren, waar de beschaving haren invloed toen gevestigd
had 2). Dan kunnen wij nog een aantal landstreken in Indië en
een aantal eilanden in den Indischen Oceaan aanwijzen, waar

1) Hoewel in het begin der negentiende eeuw een deel der hoogere standen
in Rusland ongetwijfeld uiterlijk even beschaafd was als in de overige landen
van Europa, was de massa der bevolking, ook in de steden , toen nog in vele
opzichten meer dan half-Aziatisch. Eerst de oorlogen tegen Frankrijk , met
name die van 1813/5, hebben de Russen met de toestanden in het overige
Europa bekend doen worden. Maar eigenlijk heeft eerst de bevrijding der
lijfeigenen de Russen tot Europeeërs gemaakt, althans in dien zin, waarin
dat ook met de massa der Hongaren , Polen en andere Slaven het geval kan
heeten, die evenzeer nog vele Aziatische eigenaardigheden bezitten.
2)Eerst omstreeks 1800 begon in Noord-Amerika de kolonisatie van Kentucky en
Tennessee, en dus konden toen alleen de dertien oude staten eigenlijk tot het
gebied der beschaving gerekend worden. In Canada waren slechts kleine
groepen kolonisten buiten de omgeving der hoofdsteden Montreal en Quebec
te vinden , en evenzoo was het gesteld met de overige gewesten , die thans
tot het Dominion of Canada behooren. In Midden-Amerika (Mexico daaronder
gerekend) en evenzoo in de Zuid-Amerikaansche landen waren alleen de steden
middelpunten van Europeesche beschaving. Het binnenland verkeerde voor een
goed deel in denzelfden toestand als kort na de verovering door de Spanjaarden. Op de eilanden was de slavenbevolking eigenlijk aan allen invloed der
beschaving onttrokken , behalve natuurlijk de huisslaven en die in de steden
handwerken uitoefenden.
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Europeesche volken toen reeds derwijze hadden voet gevat
dat zij ze als hun gebied konden beschouwen. Hetzelfde kan
ook gelden van enkele punten in Afrika 1). Maar de overige
wereld ondervond toen nog nergens den invloed der Europeesche beschaving. 't Was al veel, wanneer in elk werelddeel op
een aantal plaatsen de Europeesche handel zich gevestigd had.
Dat vormde toen het gebied der Europeesche beschaving.
En thans! Mij dunkt, ik behoef er niet op te wijzen,
hoe, op betrekkelijk geringe uitzonderingen na, geheel Europa
en geheel Noord-Amerika, voor zoov er het bewoonbaar is, kan
geacht worden tot dat gebied te behooren. Zoozeer reeds,
dat aan onze beschaving misschien weldra de naam Europeesch
ontzegd zal worden door onze stamgenooten over den Atlantischen oceaan, die voor haar misschien den naam EuropeeschAmerikaansch zullen eischen. En evenmin behoef ik zeker
aan te toonera, dat in Midden- en Zuid-Amerika die beschaving
elk jaar haar gebied verder uitbreidt, elk jaar eenige meerdere
gelijkvormigheid met Europa en Noord-Amerika doet óntstaan.
Nog minder zeker, dat het voor honderd jaren nauwelijks bekende
vijfde werelddeel, Australië, de woonplaats is geworden van
een krachtigen loot van den Europeeschen stam. Allerminst,
hoe Zuid-Afrika, waar voor honderd jaren weinige duizenden
1 ) Eigenlijk waren het in Indië alleen de hoofdplaatsen, waar een vrij groot
aantal officieren en ambtenaren woonden en waar zich ook een aantal afstammelingen van Europeeërs bevonden , die in handelsondernemingen of op andere
wijzen bezig waren , zooals vooral in de oude Portugeesche steden en in enkele
plaatsen op Ceylon en Java het geval was. Landbouw- en nijverheidsondernemingen waren toen in Indië nog eene zeldzaamheid. Daarenboven was
slechts een klein gedeelte van het land rechtstreeks onder Europeesch bestuur.
In Afrika kon de Kaap-kolonie , hoe zwak die ook nog bevolkt was , reeds
eenigszins als een land gelden , dat tot de beschaafde wereld behoorde , en
verder ook Ile de France (Mauritius) en Bourbon (Réunion), beide bloeiende
plantage-koloniën met vrij talrijke blanke bevolking. De nederzettingen aan
de westkust telden evenmin mede als die aan de kust van Mozambique,
die nimmer tot ontwikkeling kwamen. In Aziatisch Rusland konden slechts
enkele officieren en ambtenaren en de politieke ballingen meetellen als v erbreiders van beschaving; alles was daar nog in het allereerste begin.
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kolonisten woonden, thans reeds door een bevolking van niet
veel minder dan een millioen blanken als haar vaderland wordt
vereerd. En dat is nog lang niet alles wat gewonnen is. Reeds
is geheel Noord- en een groot deel van Midden-Azië onder den
invoed der Europeesche beschaving gebracht en vormen zich
daar overal talrijke groepen van Europeesche kolonisten. Reeds
tracht in Oost-Azië één volk zich de Europeesche beschaving
zoodanig eigen te Maken, dat het veelal als de gelijke der
Europeesche staatsvolken wordt beschouwd. Reeds wordt ook
een groot deel van Noord-Afrika een deel der Europeesche
wereld, terwijl het nog kort geleden zoo geheimzinnige zwarte
continent onder het gezag der Europeesche volken wordt gebracht. En wat haast nog meer beteekent, de eigenaardige,
maar, naar het schijnt, voor geen voortdurende ontwikkeling
vatbare beschaving van het Oosten begint op allerlei punten
teekenen te vertoonen, dat zij den invloed van Europa niet
wederstaan kan. Daarenboven is een veel grooter deel van
Azië, in de eerste plaats geheel Achter-Indië, onder Europeesch
gezag gebracht en kan zelfs China zich niet meer tegen Europa
afsluiten.
Dat zijn dingen, waaraan voor honderd jaren zelfs niet
gedacht werd.
Mij dunkt dan ook, dat het geen verloren tijd zal wezen ,
dien wij hier besteden om na te gaan, hoe dat alles is geschied.
Vooraf echter moet ik eene, misschien overbodige, opheldering
geven. Ik spreek hier uitsluitend van de Europeesche beschaving, ook als ik in het - algemeen het woord „beschaving"
gebruik. Maar ik wil daarmede volstrekt niet zeggen, dat ik
geen andere beschaving erken. Integendeel, uit hetgeen ik
verder zeggen zal, zal blijken, dat een aantal volken, welke
eene geheele andere ontwikkeling hebben gehad dan de Europeesche of de uit Europa afkomstige volken, en die hunne
beschaving geenszins aan Europeesche invloeden te danken
hebben, evenzeer als de Europeesche door mij tot de beschaafde
worden gerekend. Niet alleen de oude Egyptenaars en de
Semitische en Arische volken in West-Azië, wier beschaving
-
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niet alleen ouder was dan de Europeesche, maar daar ook niet
zonder invloed op is geweest, maar ook de Indiërs, de Chineezen en de Japanners hebben alle recht om tot de beschaafde
volken te worden gerekend. En zeer zeker overtrof de Oostersche beschaving, de beschaving van den Islam, langen tijd de
christelijke, Europeesche, die eerst in de 14 de of 15de eeuw
eene ontwikkeling verkreeg, welke haar boven gene verhief,
terwijl op denzelfden tijd de laatste in gehalte begon achteruit
te gaan, althans op dezelfde hoogte bleef 1 ). Ik wijs daarop
uitdrukkelijk om elk misverstand te voorkomen. En dan verzoek ik één ding in het oog te houden. Omdat ik hoog opgeef
van die snelle uitbreiding der Europeesche beschaving, wil ik
hier nog geen loflied zingen te harer eer. Want al hopen wij,
dat die uitbreiding zegenrijke gevolgen zal hebben, altijd en
overal is zij gepaard gegaan met veel strijd, met veel bloedstorting en met naamlooze ellende. Onmeedoogend hebben niet
zelden de voorvechters en verbreiders der beschaving vernietigd wat hun tegenstand bood, of zelfs maar in den weg
stond. En zeer zeker hebben vele volken voor een betrekkelijk
gering aandeel in de voordeelen dier beschaving een prijs
betaald, dien wij, althans tegenwoordig, nog volstrekt niet het
recht hebben niet veel te hoog te noemen.
En evenzeer ben ik mij wel bewust, dat de Europeesche
beschaving nog in tal van punten te kort schiet, wanneer wij
haar den eisch stellen het menschdom gelukkig te maken. Maar

') De beschaving van den Islam overtrof in de Middeleeuwen zonder twijfel
die van Europa , alleen bet Byzantijnsche rijk uitgezonderd. Maar sedert dit
door de kruisvaarders in 1204 zoo goed als vernietigd was, kon , ook wat
beheersching van de natuur betrof, Europa niet wedijveren met het Oosten.
Zooveel hulpmiddelen , als waarover de Turken in 1453 voor Constantinopel
beschikten , bezat toen de geheele christelijke wereld niet. Zelfs toen de Portugeezen in Indië kwamen , stonden zij in dat opzicht niet boven hunne tegenstanders. Des te grooter bewondering verdient hunne energie. Moreel stonden
zij toen als Europeeërs al hooger. Daarenboven was de heerschappij der Turken,
zoowel der Seldsjoeken als der Osmanen , op den duur verderfelijk voor de
beschaving van het Oosten.
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dat heb ik ook in het. geheel niet op het oog, wanneer ik
hier de uitbreiding dier beschaving schets. Ik wensch hier de
feiten alleen te constateeren, de waarde dier feiten niet te
beoordeelen.
Om te begrijpen hoe het mogelijk is geweest, dat de beschaving in de negentiende eeuw zulk een omvang heeft gekregen,
is echter vooraf een blik noodig op haar ontstaan en vroegste
ontwikkeling. Daarover eerst een enkel woord.

1.
Onze Europeesche beschaving is voor een goede drieduizend
jaar ontstaan in een hoekje van Zuid-Oost-Europa, in een land,
dat door ligging, geographische gesteldheid, klimaat en eigenaardigheid van bevolking daartoe als voorbeschikt kon heeten, in
Griekenland. Niet geheel van zelf en uit zich zelf, want voorzeker hebben zich daarbij invloeden doen gelden van naburige
landen, die reeds vroeger een vrij hoogera trap van beschaving
hadden bereikt en waar reeds een geordend maatschappelijk,
godsdienstig en politisch leven bestond, vooral Egypte en
West-Azië. Toch draagt de voorbeeldeloos snelle ontwikkeling van
het Grieksche volk uit betrekkelijk primitieve toestanden tot eene
hoogte, die tot nog toe door geen enkel volk was bereikt en
waartegen zelfs wij soms nog opzien , een geheel eigenaardig
karakter. Niet het minst daarom, omdat de Grieksche beschaving op den duur geschikt bleek voor voortdurende ontwikkeling en voor aanpassing aan de meest verschillende toestanden.
Vandaar, dat zij zich niet alleen over geheel West-Azië en
Egypte en over de kusten der Middellandsche zee verbreidde,
maar ook, gewijzigd, de beschaving werd van Italië, zoodat
geen Romein kon ontkennen, dat zijne wereldbeheerschende
vaderstad bijna alle intellectueele ontwikkeling aan haar was
verschuldigd. Door de Romeinen werd zij, in een Latijnsch
kleed, de beschaving van al die deelen van het groote rijk,
welke haar niet rechtstreeks van de Grieken zelven hadden
ontvangen. Zoo werd zij de beschaving van de geheele antieke
•
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wereld, zooals die samengevat was in het Romeinsche rijk. En
die staatkundige eenheid was nauwelijks tot stand gebracht, of
de grondslag werd gelegd voor, een nog veel duurzamer en
machtiger eenheid, die haar op den duur een geheel eigenaardig karakter verleende : het Christendom ontstond en werd in
den loop van weinige eeuwen de godsdienst der antieke maatschappij. Toen dat was geschied, bezweek het Romeinsche rijk
voor den aandrang der Germanen en ging de antieke maatschappij te niet : de Middeleeuwen begonnen. Maar het Christendom bleef bestaan en werd de godsdienst der nieuwe
volkenmaatschappij, welke zich uit de samengroeiing van de
oude bevolking met de binnen haar gebied gedrongen nieuwe
volken ontwikkelde , evenals die der oudheid gesplitst in eene
Latijnsche en eene Grieksche helft. Maar dat gebeurde alleen
in Europa, want Azië en Afrika werden door den zegepraal
van den Islam gebracht onder het gezag eener andere beschaving, die vijandig tegenover die van het Christendom stond.
Eeuwen lang duurde de strijd tusschen beiden, en 't is nog
maar weinige eeuwen geleden, dat de vrees verdween voor
den ondergang van de laatste. Groote stukken gebied werden
aan deze., ook in Europa, ontrukt en ook thans nog zijn niet
alle herwonnen.
't Is waar dat dat verlies vergoed werd door de aanwinst
van geheel Noord- en Oost-Europa, in het tijdsverloop tusschen
de negende en de veertiende eeuw 1 ). Maar het laatste werd
weldra door de vloedgolf der Mongoolsche overheersching teruggeworpen in een toestand van verwarring en barbaarschheid,
die oorzaak is geweest, dat bij de intrede in den nieuweren

1 ) Wanneer wij de winst- en verliesrekening der Europeesche beschaving
sedert het optreden van Mohammed , dus sedert het begin der 7de eeuw, opmaken , dan is de slotsom dat gewonnen werd : geheel Duitschland, de Britsche
eilanden , Skandinavië , Polen , Hongarije en Rusland , en daarentegen verloren :
Klein-Azië en Syrië, Egypte en Noord-Afrika , en het Balkanschiereiland met het
tegenwoordige Rumenië, waar wel is waar het Christendom de godsdienst
bleef, maar de toestanden geheel anders werden dan in de overige Europee.
sche landen.
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tijd Rusland bijna niets gemeen had met de Europeesche wereld.
Overigens maakte deze toen, nu vierhonderd jaar geleden,
één beschavingsgebied uit, al was het ook met oneindig veel
meer verscheidenheid der deelen dan dat der antieke wereld.
Doch juist die verscheidenheid is het geweest, welke gelegenheid
gaf tot voortdurende ontwikkeling. En toen hadden de gebeurtenissen plaats, welke den Europeeërs den toegang openden tot
den geheelen aardbol, de ontdekking van Amerika en die van
den zeeweg naar Indië.

II.
't Ligt natuurlijk niet op mijn weg, hier die gebeurtenissen
te schetsen, maar wel moet ik bij hare gevolgen even stilstaan.
In de eerste helft der zestiende eeuw hadden de Portugeezen
de westkunst van Afrika, de kusten van het Indische schiereiland en den geheelen handel in den Indischen Oceaan tot
aan den Archipel, die nu Nederlandsch-Indië heet, en noordelijk
tot aan China en Japan, onder hun gezag gebracht. Overal
vestigden zij hunne factorijen en op vele plaatsen zochten zij,
door de prediking van het Christendom, de bevolking aan zich
te verbinden. In dienzelfden tijd had Spanje achtereenvolgens
de West Indische eilanden, de noordkust van Zuid-Amerika,
Midden-Amerika en Mexico, en eindelijk ook het geheele westen
van Zuid-Amerika in bezit genomen, aan Portugal alleen Brazilië
als zijn aandeel in de Nieuwe wereld overlatende. Reeds had
de vloot van Magellaan den eersten tocht om den aardbol
volbracht en tal van eilanden ontdekt in de Stille Zuidzee.
't Was als een bewijs, dat den Europeeër geen zee te groot,
geen land te ver was, dat hij overal dorst komen en optreden
als rechthebbende in elk land dat hij betrad. Want alle grond,
die niet aan eerre christen-natie behoorde, gold in die dagen
als de rechtmatige buit van wie er zich van meester maakte
of liever er zijn vlag plantte '). In Azië was 't echter niet
1 ) Hoewel tegenwoordig een aantal niet-christelijke staten in theorie beschouwd worden als de evenknieën van die van Europa en Amerika (en zelfs
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mogelijk dat recht verder te doen gelden dan de kusten en
eilanden. Want daar stieten de Portugeezen op groote rijken,
waar eene beschaving bestond, die wat hulpmiddelen betreft,
weinig achterstond bij die der toenmalige christelijke Europeesche wereld 1 ). De Portugeezen gaven dan ook weldra de
poging op om een overzeesch rijk te stichten ; zij zochten
slechts voordeel te halen uit het verworven bezit en den handel
met de overige Aziatische landen. Trouwens dat hebben de
volken, die hun spoor volgden en, op geringe overblijfsels na,
hun gebied en hun handel overmeesterden, evenzeer gedaan.
Slechts zeer noode zijn de Nederlanders in het laatst der
zeventiende eeuw hunne handelsnederzettingen gaan vervormen
tot overzeesche bezittingen 2 ), en eerst in bet midden der
achttiende eeuw heeft Frankrijk het eerst getracht, gebruik te
maken van den verwarden toestand, die in Indië het gevolg
was van den achteruitgang van het Mongolenrijk, en is het
begonnen daar de grondslagen te leggen van een Indisch rijk 3).

meer dan met die van Amerika meest het geval schijnt, getuige de vredesconferentie , waartoe China , Perzië en zelfs Siam werden uitgenoodigd , evengoed als Turkije terwijl Mexico en alle Zuid-Amerikaansche republieken ,
zelfs Brazilië, Argentinië en Chili, er evengoed buiten zijn gesloten als Transvaal
en Oranje-Vrijstaat), behoeft het m. i. geen betoog, dat de oude theorie in
werkelijkheid nog geldt en zelfs aan de regeling van de rechtsverhoudingen
in Afrika op het Berlijnsche congres van 1878 ten grondslag is gelegd. Slechts
de opportuniteit heeft ten bate der Aziatische staten, wier zelfstandigheid
er niet minder om aan een zijden draad hangt, die afwijking doen plaats
hebben.
1) Het groote Mongolenrijk van Delhi, dat twee eeuwen lang geheel Indië
Ipeheerschte, was nog niet gesticht, toen de Portugeezen hunne macht aan de
kust vestigden. Dezen geraakten daarmede eerst in botsing tegen het einde
der zestiende eeuw, en hadden toen groote moeite om zich te handhaven. Van
uitbreiding over het binnenland van Dekhan (want in het eigenlijk Hindostan
drongen zij nimmer door) is bij hen nooit sprake geweest.
2) Eerst na de verovering van Bantam en den eersten Java-oorlog, dus
ongeveer 1685. Voor dien tijd had Nederland op Java buiten Batavia alleen
eenige factorijen.
3 ) Met den dood van Aureng Sahib in het begin der achttiende eeuw begint
de ontbinding van het Indische rijk; een goeden menschenleeftijd later, ouge5
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Tot dit voorbeeld gegeven was, vergenoegde Engeland zich
daar met vrij bescheiden handelsposten. Zoo werden die Aziatische landen wel voor een deel onderdanig aan Europa en
dienstbaar aan Europa's handel, maar slechts op enkele hoofdplaatsen was iets te bespeuren van invloed der Europeesche
beschaving.
Geheel anders was het in Amerika. Daar verkeerde de
inlandsche bevolking tijdens de verovering in veel te primitieven toestand, dan dat zij in handelsbetrekking kon treden
tot de Europeërs of zelfs gebruikt kon worden voor de ontginning van het land. Alleen in de Midden- en Zuid-Amerikaansche landen, waar eenigermate geregelde, zij 't dan ook
barbaarsche, staatsvormen hadden bestaan, en de Spanjaarden
nu als meesters de tot nog toe overheerschende stammen en
klassen hadden vervangen, leverde zij bruikbare arbeidskrachten
en liet zich tot het Christendom bekeeren. In de overige, met
name op de eilanden, stierf zij uit, zoodra men haar tot den
arbeid dwong, of trok zich terug in de toen nog ondoordringbare wildernis van het binnenland. Wilden de veroveraars dus
voordeel trekken van het land, dan moesten zij volkplantingen
uitzenden. Maar Europeërs waren in het tropische klimaat niet
tegen handenarbeid bestand en Spanjaarden en Portugeezen
achtten dien toch al beneden hunne waardigheid. Dat werd de
aanleiding tot den invoer van negerslaven in Amerika in den
veer 1745, begon Dupleix zijn stoute, maar welberekende onderneming om
een Fransch-Indisch rijk te stichten, welke alleen mislukte wegens het volkomen gebrek aan energie en doorzicht, dat het Frankrijk van de achttiende
eeuw kenmerkte. Anders zou Engeland te laat zijn gekomen en de plaats
bezet hebben gevonden. Toen Frankrijk Dupleix niet alleen niet ondersteunde,
maar hem zelfs belette zijn grootsch werk te volvoeren, viel, bij de namelooze
verwarring, die in Indië heerschte, dat land even gemakkelijk in de handen
van Engeland als het reeds was begonnen in die van Frankrijk te vallen.
Maar vóór den Sepoy-opstand van 1857 was de Engelsche occupatie nog maar
zeer oppervlakkig. Eerst door de bedwinging daarvan is Indië een Engelsch
rijk geworden, waar zelfs de hevigste tegenstanders der Engelsche heerschappij ,
die een „Indië voor de Indiërs" als ideaal stellen , erkennen niet buiten te
kunnen.
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loop der zestiende eeuw, een vloek, die op de daar zich vormende Europeesch-Amerikaansche maatschappij heeft gerust tot de
negentiende eeuw toe en wiens naweeën zich tot op den huidigen
dag doen gevoelen. Die maatschappij bestond uit de afstammelingen der Spaansche en Portugeesche kolonisten, die in Amerika
vrijwel de levenswijze van hun Zuid-Europeesch moederland
konden blijven volgen, gedeeltelijk blanken, creolen, gedeeltelijk halfbloeden, ontstaan door vermenging van kolonisten
met Indianen en negers. Daaronder stond eene arbeidende
klasse van min of meer onvrije Indianen en van negerslaven,
die, levende in eene naar het Europeesch model gevormde
christelijke maatschappij, daar op den duur, hoe weinig zij
eigenlijk ook daarvoor geschikt was, in werd opgenomen.
Hoewel dus met tal van andere elementen aangevuld, bleef
die Europeesch-Amerikaansche maatschappij uiterlijk eene Spaansche en Portugeesche, die echter in hare ontwikkeling door de
kortzichtigheid van de moederlanden sterk werd belemmerd
en daarom slechts weinig kon doen voor de verdere uitbreiding
en vooral voor de ontwikkeling der beschaving.
Tegen het einde der zestiende eeuw volgden de MiddenEuropeesche volken het voetspoor der Spanjaarden over den
Atlantischen Oceaan. Engeland ging daarbij voor en stichtte
aan de kust van Noord-Amerika zijn eerste kolonie Virginië,
eene plantagekolonie geheel naar het Spaansch model, waar
de handenarbeid door negerslaven werd verricht. Andere dergelijke koloniën ontstonden daaromheen , vooral in het zuiden van
de strook vruchtbaar kustland tusschen de zee en het Alleghanygebergte. Later, in de zeventiende eeuw, werden meer noordelijk, in een streek, waar (dank zij het in vele opzichten met
het Midden-Europeesche gelijkstaande klimaat) iedereen handenarbeid kon verrichten, andere volkplantingen gesticht, die van
Nieuw-Engeland. Die droegen een geheel ander karakter. Want
de pelgrim-vaders kwamen niet naar de Nieuwe wereld om rijk
te worden, zooals de plantagebezitters, maar om vrij te leven
en God te bidden, zooals zij dat behoefden. Zij deinsden voor
geen arbeid terug; integendeel zij zagen daarin hunnen eersten
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plicht. Zoo ontstond daar eene maatschappij, die in alle opzichten de gelijke was van die in Europa. Geen slavernij
ontheiligde er den arbeid, al was toen ter tijd nog bijna niemand
tot het besef gekomen van het ongeoorloofde en schadelijke
daarvan. Alleen de inlandsche bevolking, de Indianen, zooals
men haar zeer oneigenaardig in navolging der Spanjaarden
bleef noemen, ondervond ook daar bijna nimmer eene betere
behandeling. Zij werd verdreven of uitgeroeid, en van toen af
ontstond in geheel Noord-Amerika een nimmer tot rust komende
verdelgingsoorlog tegen het hoe langer hoe meer verwilderende
roode ras.
Wat Engeland gedaan had, beproefden ook andere natiën.
Doch noch Nederland, noch Zweden was rijk genoeg in menschen
om met goed gevolg dergelijke volkplantingen te stichten.
Alleen Frankrijk slaagde daarin in de streken langs den benedenloop der Sint-Laurensrivier en daar benoorden langs de
kust. Zoo ontstonden benoorden de groote meren Canada,
en de andere Fransche koloniën, die echter in ontwikkeling ver achterbleven in vergelijking met hare Engelsche
buren.
De laatsten bleven zich steeds uitbreiden en vormden, nadat
ook Nieuw-Nederland en Nieuw-Zweden waren vermeesterd en
Engelsch gemaakt, eene aaneengesloten reeks van Europeesche
staten langs de kust, met eene bevolking, die minstens even
krachtig was en even krachtig voor hare rechten ijverde als
die van Engeland zelf. Frankrijk daarentegen breidde zijn gebied
wel geweldig uit, doordat Fransche zendelingen en Fransche
jagers zich west- en noordwaarts wendden naar de wildernissen
tot aan de Hudsonsbaai toe en zuidwaarts van de groote
meeren, ver bewesten het Alleghany-gebergte, het stroomgebied
van den Mississippi ontdekten en, den „Vader der wateren" afzakkende, gemeenschap tot stand brachten met de golf van Mexico.
Daar, aan den mond van den Mississippi, ontstond in het begin
der achttiende eeuw eene nieuwe Fransche nederzetting, die,
evenals het geheele stroomgebied van de groote rivier, Louisiana
heette. Maar alleen daar was eenige kolonisatie, het overige
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land bleef de jachtgrond der Indianen en eene haast ondoordringbare wildernis i).
Evenmin als de Franschen waren de Spanjaarden in staat
het bezit van hunne latere ontdekkingen aan de westkust van
Noord-Amerika vruchtbaar te maken. Californië bleef in hun
bezit eene uiterst kommerlijke nederzetting.
Reeds sinds lang was de kracht van Spanje gebroken.
Engelschen, Nederlanders en Franschen ontrukten het in de
zeventiende eeuw een goed gedeelte der West-Indische eilanden.
En niet beter stond het met Portugal, dat eerst slechts met
moeite zijn Braziliaansch gebied handhaafde tegen den aanval
der Nederlanders en later al evenmin als Spanje zijne volkplanting bijstond in het streven naar inwendige ontwikkeling.
Alleen ten bate van de moederlanden mochten al die onmetelijke landen vrucht opleveren, welke die beide staten onder
hun gezag hielden, en wier gebied beide steeds zochten uit te
breiden, totdat aan de Plata-rivier en in het groote middengebergte der Andes de grenzen elkander raakten 2 Ook Nederland
wist niet anders dan handelsvoordeel te trekken uit zijn overzeesch bezit. Het had aan de zuidpunt van Afrika eene kleine
volkplanting gevestigd, die niet, als Nieuw-Nederland, bedreigd
door machtige naburen, eene schoone toekomst had kunnen
te gemoet gaan bij eenige zorg van het moederland. Maar daar
werd slechts aan het belang der „commercie" gedacht, en men
liet het Afrikaansche Nederland aan zijn lot over, zoodat het
).

1) De ontdekking en inbezitneming voor Frankrijk van het Mississippi-gebied,
het eigenlijke Louisiana, valt in de laatste helft der 17e eeuw en was het
werk van Canadeesche trappers en van de Jezuieten. Daarentegen was de
stichting der kolonie Nieuw-Orleans het werk van de Mississippi-compagnie
van Law en den regent , en had eerst in 1718-22 plaats.
2) Tusschen de Portugeesche bezitting Brazilië, die een tijdlang tot het
tegenwoordige Uruguay — de Banda Oriental , zooals men toen zeide — uitgebreid
was, en de Spaansche kolonie La Plata, het tegenwoordige Argentinië, lag
de merkwaardige stichting der Jezuieten, Paraguay, welke echter van geen
invloed is geweest op de ontwikkeling van Amerika, daar ook de orde de
inlanders wel tot arbeid en rust, maar niet tot beschaving dwong.
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niet dan uiterst langzaam tot eene zeer beperkte ontwikkeling
kwam.
Doch ééne verontschuldiging voor onze voorouders mogen
wij niet achterhouden. Geen land zorgde toen eigenlijk voor
zijne volkplantingen, zelfs Engeland niet, hoe verrassend snel
zijne Amerikaansche koloniën ook opwiessen. Dat laatste was
uitsluitend het werk der kolonisten, allerminst van het moederland of de regeering. Intusschen brak in de achttiende eeuw
het tijdperk van Engelands opkomst aan. In een strijd, die
slechts twee menschenlevens duurde, werd aan Frankrijk zijn
pas gevestigd Indisch rijk en tegelijk zijn onmetelijk gebied in
Amerika, op een gering, onbeduidend overschot na, ontrukt.
Niet alleen Canada en de omliggende landen, maar ook het
stroomgebied van den Mississippi. Niemand vermoedde toen, wat
dat laatste beteekende. Maar dat Engeland met zoo weinig
moeite zich de heerschappij verwierf over Indië, trok de algemeene aandacht. Dat voor een goed gedeelte nog altijd hoog
beschaafd en ontwikkeld land was zóó lang de zetel geweest
van een macht, waar iedereen voor beefde, dat men kwalijk
begreep hoe het nu, ten prooi aan tal van telkens verrijzende
en telkens weder omvergeworpen, elkander heftig bestrijdende
Indische staten, een gemakkelijke buit van den overwinnaar
van Frankrijk werd. Maar zoomin als eenig ander volk begreep
het Engeland van die dagen, dat het, door het bezit van
een overzeesch rijk, evenzeer andere plichten, als andere
rechten had op zich genomen. Integendeel nergens bijna was
schaamtelooze, buitensporige uitplundering zoo zeer het gevolg van de vestiging van het Europeesche oppergezag als
in Indië.
Dat oppergezag was nog kwalijk gevestigd, of Europa, en
Engeland in de eerste plaats, leerde dat de Nieuwe wereld aan
Zijne voogdij ontgroeid was. De Amerikaansche vrijheidsoorlog
gaf het aanzijn aan de republiek der Vereenigde Staten, en
maar een twintigtal jaren later schudden ook de Spaansche
gewesten in Midden- en Zuid-Amerika het juk van het moederland af. 't Duurde niet lang of Brazilië volgde dit voorbeeld,

71
en alleen de West-Indische eilanden, Canada en wat daarbij
behoorde, en enkele stukken gebied in Midden- en Zuid-Amerika
bleven in het bezit van Europeesche mogendheden. Zelfs werd
één eiland, het rijke Haïti, de prooi der negerslaven, die hun
kluisters verbroken hadden en daar bewezen dat vrijheid alleen
nog geen beschaving brengt. Trouwens, ook de nieuwe Spaansche en Portugeesche staten van Midden- en Zuid-Amerika
vervielen reeds tijdens hun vrijheidsoorlog in eene verwarring,
die genoeg aantoonde, hoe weinig rijp ook daar de nieuwe
maatschappij nog was voor zelfbestuur, over hoe weinige elementen van beschaving zij beschikten. Dat stak te sterker af
tegen den weldra snel toenemenden bloei van de groote
Engelsch sprekende noordelijke republiek, die nog vóór de
achtttiende eeuw ten einde was, bewijzen genoeg had geleverd,
hoe zij volkomen berekend was voor de taak, die voor haar weggelegd scheen, die van draagster der beschaving in de noordelijke helft van de Nieuwe wereld.
Intusschen was in Oost-Europa eene andere nieuwe wereld
zich begonnen te ontwikkelen : Rusland begon zich de Europeesche beschaving eigen te maken. Die merkwaardige beweging, welke wij zoo moeilijk kunnen begrijpen, omdat zij een
zoo geheel eigenaardig karakter bezit, en die ook thans nog
niet is afgeloopen, was aangevangen in denzelfden tijd, de
tweede helft der 16de eeuw, dat de Russen het land hunner
vroegere Mongoolsche verdrukkers, Noord-Azië, met uiterst
geringe middelen en even geringe inspanning aan hun grondgebied toevoegden. Het laatste had plaats in denzelfden tijd
dat de Engelschen , Nederlanders en Franschen hunne overzeesche bezittingen begonnen te verwerven, maar trok in het
geheel niet de aandacht der tijdgenooten. Dat was geen wonder
trouwens, want vooreerst wist de toenmalige Europeesche
wereld vrij wat minder van Rusland dan wij tegenwoordig van
China, maar daarenboven werd het gewonnen gebied meer dan
twee eeuwen lang uitsluitend gebruikt als verbanningsoord voor
meer of min schuldige misdadigers en gold het voor een land,
dat voor de beschaving geen enkel nut kon opleveren. Maar
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de inwendige verandering van Rusland oefende reeds in de
achttiende eeuw grooten invloed op Europa uit. Hier kan ik
daarbij niet stilstaan; ik kan hier slechts herinneren, hoe Rusland, reeds door zijne ligging geïsoleerd, in de Middeleeuwen
ook daarom buiten den invloed van het overige Europa bleef,
omdat het het Christendom en wat het daarmede van de
beschaving deelachtig werd, ontvangen had van het GriekschRomeinsche rijk van Constantinopel , en zoo bijna even vijandig
tegen de Latijnsch-christelijke wereld van het westen over stond
als de wereld van den Islam. Daarop was de Mongolen-heerschappij gekomen en had het nog meer van Europa vervreemd.
Zoo stond Rusland, toen het die heerschappij had afgeworpen,
in het begin der eeuw geheel geïsoleerd, omringd door volken,
wier minachting het met fellen haat beantwoordde — Duitschers,
Zweden en Polen — en door Turksche en Tartaarsche barbaren,
en zonder eenige gemeenschap met de buitenwereld behalve
door middel der maar weinige maanden in het jaar toegankelijke noordelijke IJszee '). Geen wonder, dat de Europeesche
beschaving daar op ongelooflijke bezwaren stiet, toen de vorsten ze trachtten in te voeren, en dat een Peter de Groote
noodig was om die althans eenigermate te overwinnen. Hij
wist zijn land tot een deel der politieke gemeenschap van
Europa te maken; maar het duurde tot op den aanvang der
negentiende eeuw, eer het Russische volk eenigszins begon deel
te nemen aan het Europeesche leven.
Met dat al, toen die eeuw aanbrak , waren ten oosten zoowel als ten westen van het oude Europeesche beschavingsgebied
nieuwe werelden verrezen, die den invloed dier beschaving
1 ) De Mongolen-heerschappij heeft van het midden der dertiende tot het
einde der vijftiende eeuw, in het geheel ongeveer twee honderd en vijftig
jaren, geduurd. In dien tijd is het grootvorstendom Moscow opgegroeid, dat na
den ondergang der Gouden-Horde de verovering van Rusland beoosten den
Dnjepr gemakkelijk volbracht, maar westelijk door Polen-Littauen en in het
zuiden door de Turken en Tartaren aan de Zwarte Zee, in het noordwesten
door de Duitschers en Zweden aan de Oostzeekust van alle verkeer met Europa
werd afgesloten.
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ondergingen en aan deze hare ontwikkeling ontleenden. 't Waren
de voorteekenen , dat zij weldra nog veel sterker uitbreiding
zou verkrijgen en dat weldra geen enkel deel der bewoonde
aarde zich zou kunnen onttrekken aan haren invloed.

Een onnoemelijk aantal ontdekkingen en uitvindingen op
het gebied der natuurwetenschap en de toepassing daarvan op
het maatschappelijk leven hebben in de negentiende eeuw aan
de Europeesche beschaving de middelen verleend om zich veel
sneller te ontwikkelen en haar gebied veel sneller uit te breiden dan ooit vroeger mogelijk was geweest. Daarenboven was,
onmiddellijk voor die eeuw begon, de groote verandering in
het staatkundig en maatschappelijk leven der Europeesche
volken aangevangen, die men de revolutie pleegt te noemen.
Alleen reeds die geheele verandering van begrippen en denkbeelden had de Europeesche maatschappij en al wat daarmede
in verbinding stond geheel gewijzigd. De levensvoorwaarden
werden anders : de bevolking nam overal merkwaardig toe, in
sommige landen verontrustend snel. Duizenden moesten leven,
waar vroeger slechts voor honderden plaats was geweest. Dat
bewoog velen een nieuw vaderland te zoeken aan de overzijde
van den oceaan, eerst bijna uitsluitend in de Vereenigde Staten,
later in tal van andere landen, in Amerika, in Australië, in
Zuid-Afrika, overal waar ruimte was voor degenen, die in
Europa geen plaats meer hadden. Dat werd bovenal bevorderd
door de steeds gemakkelijker en korter wordende nieuwe
gemeenschapswegen. Zonder twijfel heeft dat er krachtig toe
bijgedragen om den invloed van Europa op de overige wereld
machtig te versterken. Noord-Amerika bleef daardoor en door de
steeds drukker wordende gemeenschap, met Europa één enkel
beschavingsgebied. Tezamen oefenden beiden op de overige
wereld een druk uit, waaraan geen andere kultuur kon weerstand bieden. Al die oorzaken tezamen hebben bewerkt, dat
de Europeesche beschaving zich zoozeer kon uitbreiden, dat in
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weinige tientallen van jaren de geheele wereld onder haren
invloed kwam. Laat ik die uitbreiding nog even schetsen en
trachten haar te karakteriseeren.
In Noord-Amerika begon tegen het einde der voorgaande
eeuw de kolonisatie van het bergland, dat tot nog toe de grens
vormde van het beschavingsgebied langs de kust der Atlantische
zee. Toen dat was geschied — en daar waren maar weinige jaren
voor noodig — daalden de Amerikanen af in het onmetelijke land
ten westen der Alleghanies, dat tot nog toe alleen door jagers
en zendelingen was bezocht en slechts tot woonplaats diende
aan rondzwervende Indiaansche stammen, het stroomgebied van
den Mississippi, dat krachtens het recht des overwinnaars aan
Frankrijk was ontnomen en als natuurlijk aanhangsel der koloniën aan de kust werd beschouwd. Over dat land verspreidden
zij zich in steeds toenemend getal, des te sneller, naarmate
de beschaving hun meer hulpmiddelen aan de hand deed. De
Indianen werden verdreven of uitgeroeid en hunne jachtgronden
werden de woonplaatsen van vele steeds aangroeiende millioenen blanken, in het zuiden, helaas, ook van hunne negerslaven. De verliezen, welke de verplaatsing dezer massa's aan
de oude , Atlantische staten berokkende, werden in een oogwenk aangevuld door een alle jaren dichter wordenden stroom
van landverhuizers uit Europa en door een niet minder sterken
aanwas van de eigen bevolking. Tegen het midden der eeuw
scheen de grens van het kolonisatie-gebied bereikt; want achter
het Rotsgebergte in het noorden en de schijnbaar ondoordringbare bosschen in het zuiden lag het gebied, dat eens aan Spanje
en thans aan Mexico behoorde. Maar de Amerikanen stoorden
zich geen oogenblik aan het staatkundig beletsel, en toen de
bezitter tegenstand bood, kostte het hun maar luttele moeite
om hem te dwingen tot den algeheelen afstand van al het
land tot aan de Stille Zuidzee. In enkele jaren ontstond daar,
in Californië, in Oregon, in Nieuw Mexico een nieuw
Amerika, dat weldra door de nieuwe gemeenschapsmiddelen
in nauwe verbinding was gebracht met het overige land. Zoo
werd het geheele wijde Noord-Amerikaansche continent in
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kultuur gebracht, en de woonplaats van eene bevolking, die met
ongekende snelheid aanwies. De vermeerdering had zoo snel
plaats, dat spoedig het voor een oogenblik dreigende gevaar
verdween, dat althans in het westen de blanke bevolking overvleugeld zou worden door de talrijke vreemde, vooral Chineesche elementen, die als arbeidskrachten in het land waren
ingevoerd. Zoo werd het geheele land voor de beschaving
gewonnen i).
Veel minder sterk was de uitbreiding der blanke bevolking
over het Engelsch gebleven noordelijk deel van het Amerikaansche werelddeel, het vroeger Fransche Canada en wat daarachter lag. Daar leverden klimaat en bodem beletselen op, die
het zuidelijker land niet kende, en maar geringe gedeelten der
Europeesche landverhuizing wendden zich naar die betrekkelijk
barre streken. Toch werd, met uitzondering van het hooge
Noorden, waar de natuur het leven te bezwaarlijk maakt, ook
dit uitgestrekt gebied van de Atlantische zee tot aan het Rotsgebergte, in het zuidelijk deel zelfs tot aan de Stille Zuidzee,
in kultuur gebracht en de woonplaats eener welvarende blanke
bevolking.
Gedeeltelijk waren 't dezelfde redenen, die oorzaak waren,
-

1 ) In Amerika blijkt het voortdringen der beschaving het duidelijkste uit
het opnemen der nieuwe staten in de Unie. Zoolang een gebied nog niet
voldoende beschaafd kan heeten om een geheel zelfstandig lid der Unie te zijn,
blijft het territorium. Alleen enkele staten zijn om politieke redenen gevormd,
voornamelijk tusschen de jaren 1820 en 1850, toen het regel werd, dat altoos
tegelijkertijd een slavenstaat en een vrije staat werden opgenomen, en daarom
de verheffing van een gebied tot staat niet zelden werd verhaast. In enkele
gevallen, zooals met de Mormonen-kolonie Utah, werd die verheffing daarentegen belet, al bestonden er overigens alle gegevens, die de constitutie daarvoor vaststelt. In de eerste dertig jaren na de ontdekking van het goud in
Californië en omliggende streken was het toestroomen der Chineezen zoo
sterk, dat men gegronde vrees koesterde, dat dezen op den duur in het
westen evenzeer de meerderheid der bevolking zouden uitmaken als in enkele
zuidelijke staten niet de negers het geval was. Evenwel heeft de beperking
der immigratie die toeneming belet en voorloopig is het „gele gevaar" in
Amerika niet dreigend.
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dat ook het tropische deel van Amerika, de eilanden uitgezonderd, grootendeels buiten het gebied der beschaving bleef.
Meer echter lag dit misschien aan de veel geringer energie der
uit Spanjaarden of Portugeezen met negers en Indianen samengegroeide bevolking der oude Spaansche en Portugeesche koloniën 1 ). Slechts enkele onder deze, en daaronder vooral die,
welke door meer zuidelijke ligging een meer gematigd klimaat
bezitten, zooals Chili en Argentinië, kunnen in de verte de
machtige republiek in het noorden nastreven, die , sedert zij
het groote beletsel harer ontwikkeling, de slavernij, in ééne
geweldige inwendige worsteling heeft te niet gedaan, hoe
langer hoe sterker druk uitoefent op hare zwakke buren en
den politieken invloed van Europa hoe langer hoe meer uit
Amerika verdrijft 2). Reeds heeft zij Spanje al wat het nog in
de Nieuwe wereld bezat ontrukt en het niets overgelaten dan
den roem van de ontdekking.
Terwijl Amerika op die wijze in meerdere of mindere wijze
er op kan bogen de gelijke te zijn geworden van Europa,
breidde dit laatste zijn, daar verloren, gezag uit over de andere
werelddeelen. Engeland is daarbij allen anderen volken voor1) In Mexico heeft de groote hoogte van het plateau aan het land, niettegenstaande zijne ligging, toch het karakter van een niet geheel tropisch land
verleend. Daarentegen is het klimaat in het eigenlijke Midden-Amerika, in
Guatemala, Honduras enz. en in Venezuela en Noord-Brazilië, vooral in het
Amazonen-gebied , een beletsel , dat niet weg te nemen valt. Op de eilanden
heeft de zee die bezwaren voor de beschaving geneutraliseerd , hoewel het niet
te ontkennen valt, dat op de groote eilanden, Haïti in de eerste plaats, maar
ook op Cuba, de zwarte bevolking veel lager staat dan op het niet-tropische
vasteland.
2) Hoewel de afschaffing der slavernij , die een voortdurende reden tot strijd
tusschen de zuidelijke en noordelijke staten was, het ergste beletsel voor de
ontwikkeling heeft weggenomen, is het niet te ontkennen, dat in de eerste
de verhouding van blanken en zwarten ook tegenwoordig tot zeer bedenkelijke
verschijnselen aanleiding geeft, zoodat voorloopig nog lang niet alle redenen
zijn weggenomen om voor groote verstoringen der geregelde ontwikkeling te
vreezen. Te meer, daar den negers wettelijke gelijkheid is toegekend, maar die
hun feitelijk door de geheele blanke bevolking wordt ontzegd, onverschillig
welken trap van ontwikkeling zij bereikt hebben.
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gegaan. Zijne in de achttiende eeuw verworven zeeheerschappij
heeft in de negentiende rijke vruchten gedragen. Overal kon
het zich onbekommerd vestigen, waar het gemeenschap met de
zee kon houden, want alle zeewegen had het in zekeren zin in
Zijne macht '). Zoo heeft het gelegenheid gehad in het verre
vijfde werelddeel, op de groote eilanden der Stille Zuidzee,
Nieuw-Holland, Nieuw-Zeeland en Tasmanië, waar de Nederlandsche ontdekkers niets voor hadden gedaan dan ze een
naam geven, den grond te leggen tot een Australisch Engeland,
dat thans een der machtigste leden is van het de geheele
wereld omspannende Britsche rijk. Evenzeer heeft het op tal
van andere punten, die den toegang tot de zeeën beheerschen,
de hand weten te leggen en het zoo mogelijk gemaakt, om al
die bezittingen onder zijn invloed te houden en, het kan niet
ontkend worden, daardoor meer en meer voor den invloed der
beschaving te openen. Zoo heeft eerst Engelands heerschappij
de ontwikkeling van Zuid-Afrika, dat onder Nederlandsch gezag
maar tot zeer geringen bloei kwam, mogelijk gemaakt, al kan
daar ook de bevolking van Nederlandschen stam het Britsche
1 ) Zelfs de verovering van Indië is het gevolg van de heerschappij over de
zee geweest. Zoodra deze voldoende verzekerd was, in het midden der achttiende eeuw, was het aan geen andere mogendheid mogelijk Engeland te
beletten, voortdurend vrije gemeenschap met Indië te houden, terwijl het
slechts enkele malen aan de Franschen gelukte in de Indische wateren tijdelijk
eene scheepsmacht te onderhouden. Vandaar dat het laatste ernstige gevaar,
dat de vestiging der Engelsche heerschappij aldaar bedreigde , tijdens den
Amerikaanschen vrijheidsoorlog ontstond , toen de Fransche vloot van De Suffren
daar tegen de Engelsche opgewassen bleek. Zelfs de ondergang der Engelsehe
heerschappij in Noord-Amerika was eerst zeker, toen de Fransche vloot den
Engelschen den vrijen toegang tot de kust belemmerde , zooals geschiedde bij
de capitulatie van Yorktown, toen het Engelsche leger van de zeezijde evengoed was ingesloten als aan de landzijde. Het tijdelijk bezetten van Egypte
in 1801 was daarom voor de Napoleontische wereldpolitiek een zware nederlaag;
deze kon van toen af nimmer meer trachten den vijanden van Engeland in
Indië de hand te reiken. Vandaar het overwegend belang voor Engeland van
het feitelijk bezit van het Suezkanaal en van Aden. In de tegenwoordig algemeene politiek is dat bezit van niet geringer gewicht dan vroeger, in de meer
uitsluitend tot Europa beperkte, dat van Gibraltar en Malta.
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gezag slechts noode of in 't geheel niet dulden. Maar wat ook
het einde moge zijn van de worsteling, die deze daar thans te
bestaan heeft, één ding blijft zeker, dat die landen voor goed
ontweldigd zijn aan de barbaarsche inlanders, die daar vroeger
meester waren. Voor de beschaving kunnen zij niet meer verloren gaan.
Ook Europa zelf was in deze eeuw het tooneel van veranderingen, die voor deze evenveel overwinningen zijn geweest.
De heerschappij van den Islam over het Balkan-schiereiland is
vernietigd. Grieken en Zuid-Slaven en Rumeniërs zijn aan zijn
juk ontrukt en opgenomen in den kring der Europeesche
christelijke volkenmaatschappij. Zij kunnen voortaan mede deelnemen aan de gemeenschappelijke ontwikkeling, waar het
Turksche gezag hen vroeger van had uitgesloten 1). En dat is

1 ) De bevrijding van het grootste gedeelte van het Balkan-schiereiland van
het Turksche juk is nog van veel te jongen datum, om er reeds nu gevolgtrekkingen uit te maken, behalve van zeer algemeenen aard. Maar ontegenzeglijk is zij een allerbelangrijkste overwinning van de Europeesche beschaving,
daar niet alleen Griekenland, Rumenië, Servië, Bulgarije en Bosnië binnen
het bereik der Europeesche beschaving zijn gebracht, maar ook dat gedeelte
wat nog onder Turksch gezag staat niet meer van deze is afgesloten en de
verhouding tussehen de meesters en de onderdanen zeer is veranderd. Over
het geheel is de langzame oplossing der Oostersche quaestie, hoe weinig die
ook beantwoordt aan de verwachtingen, die velen er op gebouwd hebben,
een groote overwinning voor de beschaving, die juist doordat de oplossing
zoo langzaam gaat, gelegenheid heeft door te dringen in allerlei landen,
waarvan niet te verwachten is , dat zij voorloopig aan het Turksche gezag
zullen onttrokken worden. Alleen reeds het bouwen van spoorwegen moet op
die landen een onberekenbaren invloed hebben. Doch hierbij dient alle geduld
te worden betracht. Plotselinge overgangen, als b.v. in Bulgarije plaats hadden,
waar in 1878 op den in de laatste jaren zeer verzwaarden druk der Turken eene
volledige autonomie volgde , waar land noch volk op voorbereid was , hebben
de beschaving zelden veel gebaat. Zelfs voor oude kultuurlanden zijn die gevaarlijk genoeg, te meer omdat steeds, vooral in Zuid-Europa , gemeend wordt,
dat politieke emancipatie niet alleen onmiddellijk tot verbetering der sociale
toestanden zal leiden, maar die ook in eens zal voeren tot een hoogen trap,
welke die van het overige Europa evenaart. Dat baart teleurstelling en deze
veroorzaakt ontevredenheid en verwarring, welke niet dan nadeelig kunnen
wezen voor geregelde ontwikkeling.
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niet het eenige. Want wat zich thans nog van de Islam-wereld
staande houdt als zelfstandige macht, zoowel in Europa als in
Azië, doet dat alleen met behulp der middelen, welke de
Europeesche beschaving aanbiedt, op gevaar af van daardoor
de eigenaardigheden van zijn kultuur te verliezen. Dat hulpmiddel, trouwens, hebben sedert de laatste halve eeuw alle
landen aangegrepen, die in Azië nog een zelfstandig bestaan
zoeken te handhaven. Één, Japan, met verbazender, oogverblindenden uitslag, welke dat eenmaal traditionneele land van
den onveranderlijken stilstand tot het meest beweeglijke, om
niet te zeggen revolutionnaire element in de oostelijke wereld
heeft gemaakt 1).
Maar die verandering is nog van veel te jongen datum om
er al een zelfs oppervlakkig oordeel over uit te spreken,
evenmin als over de gevolgen van de steeds wijdere openstelling
van China voor de invloeden van Europa. Van de vele raad1 ) Men denke slechts aan de volslagen verandering, welke het gevolg is
van Japans overwinning op China , voorloopig wel is waar voornamelijk in de
politieke verhoudingen , maar die toch niet nalaten kan ook voor den socialen toestand gevolgen te hebben. Bovenal natuurlijk in Japan zelf, waar de grondslagen
der oude kultuur reeds zijn aangetast, maar zeker niet veel minder in China,
waar de sedert den Opiumoorlog van 1840 steeds sterker geworden druk van
Europa zich thans van alle kanten doet gevoelen. China heeft de Mongolenheerschappij , die er in de dertiende eeuw gevestigd was, in de veertiende
kunnen te niet doen, omdat het zijne veroveraars had geassimileerd. Dat
laatste is ook het lot geweest der Mandschoe's, die het sedert het midden
der zeventiende eeuw onder hunne macht houden. Maar het is niet te denken ,
dat zelfs het Chineesche conservativisme aan den gemeenschappelijken invloed
van Europa en Amerika zal kunnen weerstand bieden , die niet alleen in den
oorlog zijne meerderen zijn. De gevolgen, die daarenboven het onder Europeesch
gezag en invloed brengen van Achter-Indië hebben kan, zijn nog minder af te
meten. Het zijn feiten van zoo jongen datum , dat men zich voorloopig van
elk oordeel er over moet onthouden. Maar de veranderingen, welke in Indië,
ook in Nederlandsch-Indië, in de maatschappij plaats hebben, sedert die
landen onder Europeeschen invloed , niet alleen onder Europeesch gezag, staan ,
zijn zóó groot en bedreigen zoozeer de grondslagen , waarop de oude kultuur
in die landen gegrondvest is, dat men , m. i. zonder aarzelen, kan aannemen,
dat ook in Achter-Indië op den duur dergelijke veranderingen zullen plaats
hebben. Op het oogenblik is Thibet bijna het eenige land van Azië, waar de
Europeesche invloed nog niet merkbaar is. En voor hoe lang zal dat nog zijn?
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selen, waarvoor de gebeurtenissen der laatste dertig jaren ons
gesteld hebben , is dat Oost-Aziatische misschien wel datgene,
welks oplossing de meeste moeilijkheden met zich brengt, niet
het minst omdat goede waarneming daar tot nog toe bijna
onmogelijk en omdat onze kennis van Oost-Azië nog zoo gering
en van zoo jongen datum is. Dat is veel minder het geval met
Britsch Indië en met onzen eigenen Oost-Indischen archipel.
Toch is ook daar het betrekkelijk plotseling binnendringen der
Europeesche beschaving in de laatste vijftig jaren een feit,
waarvan de gevolgen niet te berekenen zijn. Die van den
Islam, dien de Europeërs er nevens de oude Hindoe-beschaving
gevestigd vonden, stond daar zooveel dichter bij, dat zij zich
gemakkelijk aangepast had aan de bestaande toestanden. Maar
die van Europa staat tegenover beiden even vreemd. Dat heeft
het gevolg gehad, dat de oude maatschappelijke instellingen
er zijn geschokt, dat, bij de meer ontwikkelde klassen althans,
zeden en denkbeelden in vele opzichten zijn gewijzigd, terwijl
toch klimaat en bodem en vooral historisch verleden aan het
oude doen hechten. Zoo is terugkeer tot het verleden niet meer
mogelijk, terwijl de vraag is, hoe moet worden voortgegaan.
De Europeesche heerschers, die langzamerhand zijn gaan inzien,
dat het oude stelsel, om de kolonie eenvoudig als eene bezitting of liever als buit te beschouwen, onhoudbaar was, die
zich langzamerhand hunne verantwoordelijkheid zijn bewust
geworden, hebben eindelijk begrepen, hoe zwaar deze verantwoordelijkheid is, die zij door hunne overheersching op zich
hebben geladen. Waarlijk, niet licht te ontwarren is ook dit
raadsel ! Er moet gezorgd worden, dat de invoering der Europeesche beschaving niet verderfelijk zij aan volken, die onder
geheel andere invloeden zijn opgegroeid ; er moeten middelen
gevonden worden om haar, die te huis behoort in het gematigde
klimaat van Midden-Europa, aan te passen aan eene maatschappij, die in tropische landen zich heeft gevormd. Datzelfde
geldt, in misschien nog ruimer mate, van Noord•Afrika, waar
in het gebied der oude Barbarijsche roofstaten eene nieuwe
Europeesch-Muzelmansche maatschappij wordt opgekweekt. Want
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afstamming en eigenaardigheid van leven en godsdienst leveren
daar nog veel grooter beletsel bij de inlanders op. Niet minder
raadselachtig blijft de toekomst van het oude Egypte, waar
reeds sedert bijna honderd jaar proeven worden genomen, door
inlandsch en vreemd gezag, om de Europeesche beschaving te
enten op den ouden stam en daardoor een nieuwe, krachtig
bloeiende plant te verkrijgen. En reeds is ook in het, tot voor
een goed menschenleven haast onbekende en om zoo te zeggen
ondoordringbare, binnenland van Afrika bijna geen plek meer,
waar Europa de hand niet op heeft gelegd en begonnen is
zijne beschaving in te voeren. De vraag is maar, welken invloed
dat binnendringen van een zeer ontwikkelde kultuur in landen
zal hebben, waar de bevolking nog in zeer primitieve toestanden
verkeert, bijna te primitief zelfs voor het opnemen der Islambeschaving. In Noord-Amerika is gebleken, hoe dat de ondergang
van bijna het geheele ras der inboorlingen heeft ten gevolge
gehad; de wijze, waarop de blanke beschavingsverspreiders
in Afrika plegen op te treden, is al even weinig bemoedigend
voor hen, die het zwarte ras voor dat lot willen behoeden. Er
komt bij, dat dat ras eigenschappen bezit, welke het meer dan
een ander geschikt maken voor het ontginnen van zijn werelddeel, al is het daarom nog niet ontwikkeld genoeg om opgenomen te worden in eene maatschappij op Europeeschen
grondslag. En 't is daarenboven de vraag, of het eigenlijke
tropische Afrika zich niet nog veel minder zal leenera voor het
vormen van zulk eene maatschappij dan het tropische Amerika.
Nog meer, of, als de Europeërs er blijven grijpen naar dezelfde
middelen als de blanke Amerikanen tegenover het roode ras
gebezigd hebben en het zwarte continent dientengevolge ontvolkt raakt, Europa in staat zal zijn de bevolking aan te
vullen. En als dit geen van beide plaats heeft, dan is het
vooruitzicht, dat in Midden-Afrika een wereld van plantagestaten met meer of min erkenden slavenarbeid zal ontstaan,
waarlijk geen vooruitzicht, dat een aanwinst belooft voor
de beschaving. Waarlijk, die plotselinge uitbreiding van het
Europeesch beschavingsgebied over de andere werelddeelen en
6
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vooral over de tropische landen, in de laatste helft onzer eeuw, is
van heel wat gewichtiger aard dan de vestiging der handelsnederzettingen, die haar heeft voorbereid. Maar zij heeft plaats gehad
en blijft rusteloos voortgaan. Het nageslacht zie toe, hoe het
zich redde uit de daardoor in het leven geroepen dilemma's!
Vrij wat gemakkelijker is de taak, die Rusland in de negentiende eeuw te vervullen heeft verkregen. Na de voorbereiding
in de achttiende, is het in de negentiende eeuw zich met steeds
toenemende snelheid gaan ontwikkelen, en de beschaving van
het overige Europa zich gaan eigen maken, zonder daarom die
eigenaardigheden te verliezen, welke het tot een ander land
maken dan de overige deelen van ons werelddeel. Dat is
vooral sedert het midden dezer eeuw merkbaar, sedert de
bevolking van het groote land is begonnen toe te nemen
met eene snelheid, die anders alleen in Amerika of Australië
is waar te nemen, — eene toeneming, die gelijken tred schijnt
te houden met de ontwikkeling der hulpbronnen , welke
het in zijn bodem bezit 1 ). En dat, terwijl het geen land') De bevolking van Rusland sedert den dood van Peter den Groote is bijna
vertiendubbeld. Daarentegen is de oppervlakte van het rijk slechts met ruim
een vierde toegenomen. De bevolking is nl. van 13 tot 129 millioen gestegen,
de oppervlakte slechts van ongeveer 14 millioen vierkante werst tot ruim 19%.
Bij beide factoren begint de vermeerdering eigenlijk eerst met Katharina II
(1762), toen het rijk ongeveer 19 millioen inwoners telde. De bevolking bedroeg
bij haren dood (1796) 36 millioen, in 1851 67, thans 129. Bij den dood van
Katharina waren een deel van Polen en West-Rusland en de Krim aan het
oude gebied toegevoegd , in 1850 een ander deel van Polen , Finland , Bessarabië en stukken van Centraal-Azië en den Kaukasus; thans omvatten de
nieuw veroverde landen, behalve het overige van den Kaukasus en CentraalAzië, nog het Amoergebied , alles zeer zwak bevolkte gewesten. De ontzaglijke vermeerdering in de laatste vijftig jaar, bijna eene verdubbeling, is dus
maar weinig aan de uitbreiding van grondgebied toe te schrijven. Hetzelfde
verschijnsel trouwens is in de Vereenigde Staten op te merken, waar zich
ook het geval voordoet, dat de kolonisatie over land plaats heeft, waarop
alleen de eerste kolonisatie van Californië een uitzondering maakte. Het groote
verschil tusschen beide landen is , dat bij de kolonisatie in Amerika de emigratie
uit de oude naar de nieuwe landen gepaard gaat met een nog steeds aanzienlijke emigratie uit Europa, welke volkomen ontbreekt in Rusland, dat
geheel tot zijne eigene krachten beperkt is.
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verhuizers ontvangt, maar alleen uitzendt, in noemenswaardigen getale alleen naar het gebied, dat het in Azië heeft
verworven. Ook die gebiedsuitbreiding is geheel eigenaardig
en anders dan die der overige Europeesche volken. Geen
van deze kan de bevolking, welke het buiten Europa onder
zijn gezag brengt, tot landgenooten maken. Zij kunnen ze
misschien opheffen tot gelijke hoogte als zij zelve bereikt
hebben, alhoewel dat tot nog toe nergens is geschied; maar
zelfs de stoutste verbeelding kan zich niet denken, dat ooit
een Javaan een Nederlander zal worden , of zelfs een Hindoe
een Engelschman, al zijn de beide laatsten van denzelfden IndoEuropeeschen stam. Maar dat de volken van Midden-Azië en
van den Kaukasus Russen worden, zij het dan ook een
eigenaardig soort Russen, dat schijnt volstrekt niet ondenkbaar.
Voor een deel ligt dat zeker aan het feit, dat de uitbreiding
van Rusland over land plaats heeft. Evenzeer als in de Middeleeuwen de Duitsche kolonisatie vele Slavische landen verduitschte en Pruisen maakte tot een zoo echt Duitsch land
als Beieren of Zwaben, maakt ook de Russische kolonisatie die
Noord- en Midden-Aziatische landen tot deelen van Rusland.
Zelfs waar de uitbreiding gewelddadig is geweest en het verzet
der bevolking krachtig, voegen zich de onderworpenen weldra
met betrekkelijk gemak naar den nieuwen toestand. De eigenaardigheden van het Russische volkskarakter, dat, als bij alle
Slavische volken, in vele opzichten meer Aziatisch dan Europeesch is, maken dit natuurlijk nog gemakkelijker. Doch ook
hier schiet de waarneming nog te zeer te kort en is van nog
te jongen datum, om reeds nu met eenig vertrouwen gevolgtrekkingen te maken. Maar dat die kolonisatie, gepaard gaande
met eene zekere assimilatie der inlandsche bevolking, ons niet
minder groote verrassingen kan brengen, niet alleen ten opzichte
der staatkunde maar ook van de beschaving in het algemeen,
dan de verbreiding der blanken in Amerika heeft opgeleverd,
dat durf ik gerust voorspellen. Maar ik begeef mij niet gaarne
op het gebied van het gissen. De geschiedenis, ook van het
jongste verleden, berust op waarneming, en de toekomst, ook
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niet de naaste, laat zich niet waarnemen. Doch al kunnen wij
dat niet , wij kunnen wel eene gevolgtrekking maken uit hetgeen wij in de laatste halve eeuw hebben zien gebeuren.
Die gevolgtrekking is deze : in den loop der negentiende
eeuw heeft de Europeesche beschaving door middel van de
vestiging van het gezag, of althans van den invloed van den
Europeeschen stam, den geheelen aardbol onder haar bereik
gebracht. Zij is onbetwist meesteres geworden in landen, wier
naam kwalijk aan onze overgrootouders bekend was. In Amerika
en Australië is zij geheel inheemsch geworden en evenzeer in
enkele streken van Afrika. In Azië heeft dat in sommige deelen
ook plaats gehad, in andere is de beschaving er zoozeer doorgedrongen, dat de bevolking haar niet meer missen kan , al
is zij haar niet eigen geworden. In andere, met name de Islamlanden, begint de tegenstand tegen haar hoe langer hoe meer
te verflauwen, niettegenstaande tijdelijke opvlammingen van
fanatisme. Haar volkomen zegepraal schijnt slechts een quaestie
van tijd. Welnu, het feit, dat dit alles heeft plaats gehad
binnen eene zoo korte tijdsruimte, dat feit geeft ons het recht
om te zeggen, dat er op dit punt, althans zoover de menschelijke geheugenis strekt, nimmer een zoo groot verschil is
geweest tusschen den toestand van het begin en• dien van het
einde eereer eeuw. Zonder twijfel kan ik dat wel het sterkst
sprekende punt van verschil noemen, dat er tusschen het begin
en het einde der negentiende eeuw valt op te merken. En alleen dat
en niet meer heb ik willen aantoonen. In hoeverre die uitbreiding
der beschaving een feit zal zijn om op te roemen, in hoeverre
zij zal dienen tot vermeerdering van het geluk van het menschdom in het algemeen , dat, ik heb het reeds gezegd, is eene vraag,
die ik hier niet heb te beantwoorden en die ik wel durf zeggen, dat niemand kan beantwoorden . Maar laat ons hopen, en
ik voeg er bij, wij durven hopen, dat zij blijken zal ten zegen
te zijn. Dat z:j zoo!
.

DE ZWITSERSCHE ALPENPASSEN EN
HET WERELDVERKEER ').
(1903.)

Eigenlijk handelsverkeer kan natuurlijk alleen tusschen
landen bestaan, welke elkanders voortbrengselen wederkeerig
in groote massa's noodig hebben, en dat is, even natuurlijk,
alleen met meer of min beschaafde landen het geval. Zoo ontstond er dan ook eerst verkeer over de Alpen, toen de landen
aan beide zijden van het gebergte beschaafd genoeg waren, om
aan ruiling van voortbrengselen behoefte te hebben, en dat was
daar eerst het geval, toen zoowel de Noord-Italiaansche vlakte,
het Po-gebied, als Gallië en het Boven-Rijnland in het bezit
waren gekomen van de Romeinen. Wel was er ook vóór dien
tijd handel tusschen de landen om de Middellandsche zee en
Midden-Europa, maar die handel veroorzaakte slechts een
zeer beperkt verkeer, in weinige, meestal weelde-artikelen, dat
zich bediende van omwegen. Langs den Rhóne en de Donau
werd toen ten westen en ten oosten Zuid-Duitschland bereikt.
Wat later, toen de invloed van Rome, dat Noord-Italië reeds
had onderworpen, zich ook aan de overzijde liet gevoelen,
begon al een gering rechtstreeksch verkeer langs enkele passen.
Maar eerst toen de Romeinen in de laatste jaren vóór Christus
de Salassen en andere voor hunne onafhankelijkheid kampende
stammen hadden onderworpen en grootendeels uitgeroeid, en
toen hunne leger- en handelsplaatsen de beide oevers van den
1 Naaraanleidingvan:Al.Schulte, Geschichte des mittelalteTlichen
Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien,
mit Au s s c hl us s von V en e d ig (Leipzig, Duncker & Humblot. 1900).
)
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Boven-Rijn bedekten, nam dit verkeer groote afmetingen aan.
En tegelijk ontstond toen behoefte aan rechtstreeksche verbinding tusschen de bezettingen van deze vooruitgeschoven voorwerken van het wereldrijk en het middelpunt van dat rijk,
Rome. Als overal, vonden de Romeinsche overheden het noodig
militaire wegen aan te leggen, die tegelijk aan het handelsverkeer dienstbaar waren. Natuurlijk werden die wegen over de
gunstigst gelegen en gemakkelijkst begaanbare Alpenpassen
aangelegd. Door Zwitserland liepen er twee, een in het westen,
over den Grooten Sint Bernhard, den Jupitersberg, van Augusta
Pretoria (Aosta), waar ook een weg over den Kleinen Sint
Bernhard naar het Allobrogenland (Savoie) en Zuid-Gallië een
aanvang nam, en een in het oosten, van Como, of liever van
de noordpunt van het meer van Como, waar Chiavenna (Clavenna) den toegang tot de meeste passen van Grauwbunderland afsloot. De eerste liep naar het Rhónedal en vandaar
naar het meer van Genève, waar hij zich splitste in een noordwestelijken weg naar den Jura en een noordelijken naar den
Boven-Rijn, dien hij niet ver van Bazel bereikte. Daaraan lag
de toen belangrijke handelsstad Vindonissa (Windisch). Van
den tweeden weg is de richting niet geheel zeker, wegens de
onzekere opgaven der oude schrijvers en kaarten , terwijl op al
de Alpenpassen, die in aanmerking kunnen komen , sporen van
Romeinsch verkeer in vrij grooten getale zijn gevonden, maar
nergens zulke, die zekerheid geven, dat er een Romeinsche
straatweg over heeft geloopen. Niet onwaarschijnlijk is het de
Splgen geweest, maar ook voor den Septimer en den Juliër
pleiten sommige omstandigheden. Zoo het laatste het geval is
geweest, volgde de weg van Chiavenna af het Bergell, tot aan
Casaccia, en sloeg dan de noordelijke richting in over den
Septimer, tot aan diens aansluiting aan den van het BovenInndal komenden Juliër, om daarop recht noordwaarts tot Curia
(Chur) te loopera. De quaestie is moeilijk uit te maken, omdat
althans in de tweede eeuw na Christus, de eeuw der Antonijnen,
den bloeitijd van het Romeinsche rijk, overal in de MiddenAlpen een vrij druk plaatselijk verkeer is geweest en daarvan
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op de meeste passen overblijfselen gevonden zijn. Zeker is
alleen, dat de weg van Chiavenna naar Chur voerde , waar hij
zich splitste in de richtingen der beide meren van Z ürich en
Constantz.
Deze beide straatwegen, de westelijke en de oostelijke, zijn
door de Romeinen met hunne gewone bekwaamheid en zorgvuldigheid aangelegd en onderhouden geworden. Hoogstwaarschijnlijk zijn zij zelfs voor het vervoer van wagens geschikt
geweest, de Sint Bernhardweg (anders dan tegenwoordig) in
zijn geheele lengte, de andere misschien ook, hoewel dat zeker
niet het geval is geweest , als hij over den Spliigen liep
waarvan wij met zekerheid weten , dat hij vóór de 19de eeuw
niet voor wagens berijdbaar is geweest. Die wegen waren voorzien van allerlei inrichtingen : herbergen en verblijfplaatsen en
stations voor versche trekdieren en voorspannen, zooals de
Romeinen overal langs hunne wegen hadden. De overige passen, waarover verkeer was, waren natuurlijk niet zoo het
voorwerp van de voortdurende zorg der regeering; de plaatsen,
die bij dat verkeer belang hadden, moesten de wegen daarover
in stand houden. De groote rijkswegen kostten verbazende sommen en een nauwkeurig toezicht; zij waren in de eerste plaats
militaire wegen. Vandaar, dat er ook maar betrekkelijk weinige
waren. Zij namen in het Romeinsche rijk vrij wel de plaats in
van onze spoorwegen.
De invallen der Germanen maakten al ~r het einde der
3de eeuw een einde aan het Romeinsch gezag en tevens aan
de beschaafde toestanden in de Alpenlanden. Daar ontstond
een toestand van volslagen verwildering en verlatenheid. Van
de Romeinsche wegen bleven maar weinig sporen over, alleen
de Groote Sint Bernhard schijnt nimmer opgehouden te hebben
voor het zeer beperkte handelsverkeer te dienen ; trouwens
aan die zijde werd waarschijnlijk door de Burgundische en later
de Frankische koningen, de orde eerder eenigszins hersteld
dan in de oostelijke streken.
Eerst in de tijden, toen Zuid-Duitschland voorgoed onder
het Frankisch gezag kwam, ontstond weder eenig leven op de
,
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passen, waarlangs de Romeinsche heerwegen hadden geloopen,
en begon er eenige zorg voor het verkeer te worden gedragen.
Behalve kooplieden en legerscharen en de reizende vorsten
met hun gevolg, waren het vooral de pelgrims, die naar Rome
en andere bedevaartplaatsen in het Zuiden trokken, die van
die wegen gebruik maakten. Te hunnen bate vooral werden
aan die wegen, in den beginne echter niet op de pashoogten,
kloosters opgericht, die toen en in de eerstvolgende eeuwen,
overal in Europa de plichten der gastvrijheid jegens geestelijken
en leeken vervulden. Bourg Saint Pierre dankt aan zulk een
klooster zijn oorsprong.
In die dagen en vooral onder en na Karel den Groote was
de Sint Bernhard een der meest bezochte verkeerswegen van
Europa , de kortste verbinding van Italië met het middenpunt
van het rijk, dat in de Maas- en Moezel-landen lag. De oostelijke passen hadden veel minder te beteekenen. De Septimer
was de meest bezochte, wat wel pleit voor de onderstelling, dat
ook de groote oostelijke heerweg der Romeinen er overheen
heeft geloopen. Lang voordat op den Sint Bernhard een kloostergasthuis (h ospitiu m) op de pashoogte gebouwd werd, om
vooral bij slecht weder den reizigers op het gevaarlijke pad
een toevlucht te bieden, is dat op den Septimer geschied : het
was het eerste van alle dergelijke inrichtingen. Eerst in het
einde der 11 de eeuw (niet zooals men voorheen meende, eene
eeuw vroeger) heeft de Heilige Bernhard van Menthone op den
pas, die sedert zijn naam draagt, de wereldberoemde stichting
gevestigd, welke daar nog altijd aan het verkeer onschatbare
diensten bewijst, en allen anderen als voorbeeld heeft gediend.
Langzamerhand verrezen zij op bijna alle Alpenpassen, welke
op den duur, bij toeneming der bevolking der Alpendalen , in
gebruik begonnen genomen te worden. Want het spreekt van
zelf, dat het verkeer alleen wegen gebruikte, welke althans
grootendeels door bewoonde streken liepen. Maar vooreerst
waren de hoogere dalen en de hellingen der deze dalen omgevende bergen meest onbewoond. De pashoogten bleven haast
altijd ver van de woonplaatsen der menschen verwijderd.
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De Septimer kreeg spoedig eene groote beteekenis, toen,
ten gevolge van de oprichting van het Hoog-Bourgondische
rijk, bij de definitieve splitsing van het Frankenrijk in 888 ,
de Sint Bernhardweg (die toen nog altijd die over den Jupiterberg heette) onttrokken werd aan het gezag der beheerschers
van Zuid-Duitschland. Immers in die dagen kwam het er voor
iedere regeering op aan het verkeer op eigen bodem te leiden,
zoowel om de beschikking te houden over de wegen als om
de tollen, welke een der voornaamste rijksinkomsten uitmaakten. Tollen van plaatselijke gezaghebbers, zooals in latere
eeuwen, bestonden nog niet : alle tollen, meestal doorvoertollen,
waren regalia. Zoodra de Sint Bernhard Bourgondisch werd,
maakten de Duitschers zoo goed als uitsluitend gebruik van
den Septimer, Juliër en Albula, en ging het verkeer met Milaan
alleen over Como. Zelfs toen in de 11" eeuw het Bourgondische rijk aan het Duitsche verbonden werd, bleef dat zoo. De
overige belangrijke passen, Simplon, Luckmanier, Bernhardiner
en de andere Grauwbunderlandsche passen, dienden vooral voor
plaatselijk verkeer, maar komen toch telkens in reisverhalen
en oorkonden voor. Alleen van den Sint Gotthardt hoort men
niet. De Schffllenenkloof was volkomen onbegaanbaar en liet
ook geen gelegenheid toe tot het slaan van een brug, zooals er
toen gebouwd werden. Geen werk van steen of hout kon daar
gemaakt, laat staan in stand gehouden worden. Tusschen het
Urserendal en Uri, het lagere Reussdal, was geen gemeenschap.
In de 12 de eeuw heeft een algemeen voorwaarts dringen der
Duitsche Alpenbevolking tusschen de meren van Constantz en
Genève plaats gehad, welke ten gevolge heeft gehad, dat niet
alleen bijna het geheele Berner-Oberland tot aan het RhÖnedal Duitsch is geworden, maar dat geheel Opper-Wallis zelfs
tot de zuidelijke hellingen der Opper-Walliser bergen door
Duitschers is ingenomen. Toen schijnt ook Urseren Duitsch te
zijn geworden, evenals een groot gedeelte van Grauwbunderland, tot bezuiden den Oberalp-pas. Ook op den Simplon hebben zich toen Duitschers gevestigd, want dezen sloegen woonplaatsen op op hoogten, die tot nog toe nimmer bewoond
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waren geworden, en namen de hoogst gelegen weiden in bezit.
Eerst toen schijnt het Boven-RhÖne-dal (Opper-Wallis) zoozeer bevolkt te zijn geworden, dat verkeer er gemakkelijk werd,
wat tot de opname van den Simplon onder de groote verkeerswegen en het daar vestigen van een hospitium heeft geleid.
Dat heeft al in de eerste helft der 13" eeuw plaats gehad,
toen Milaan hoe langer hoe meer zijn mededingers, den naburigen
Italiaanschen steden, vooral Como, de loef begon f te steken
en naar verhouding ook behoefte kreeg aan meer verkeerswegen. En daar de Sint Bernhard ver van Milaan af gelegen
en in die dagen daarenboven in de macht van de graven van
Savoie was, bood de Simplon een bijna even goede en korte
gelegenheid tot gemeenschap tusschen de groote Noord-Italiaansche stad en Frankrijk en de Rijnlanden als deze; alleen was de
reis door het RhÖne-dal langer en, omdat behalve de bisschop
van Sion nog tal van onafhankelijke edelen dat dal beheerschten
en er tol van het verkeer hieven , ook wat duurder. Maar met
dezen werden op den duur overeenkomsten gesloten , welke de
machtige stad en hare veelal krachtige beheerschers meestal
wisten te doen eerbiedigen.
In diezelfde dagen nu , in 1236, verneemt men op eens van
een weg van Milaan over Como en Lugano en vandaar over
Bellinzona („waar de berg begint ," heet het in die oude aanwijzing) in vier dagen , de vaart over het meer inbegrepen ,
naar Luzern. Die mededeeling geldt den Sint Gotthardt , die ,
niemand weet wanneer en door wien , plotseling voor het verkeer was geopend , doordat over de Schijllenen-kloof een brug
was geslagen. Het was er een die aan kettingen hing , een der
eerste triomfen van de ijzerconstructie bij bruggenbouw, daar
deze mogelijk maakte wat toen niet geschieden kon met hout
of steen. Die brug stond bekend als de „Stiebende Briicke",
daar het schuim van den in de kloof neerstortenden Reuss
haar voortdurend overdekte.
De bouw van die brug was een gebeurtenis van ver strekkende gevolgen , want de Sint Gotthardtweg, die daardoor
geopend was geworden , was de kortste rechtstreeksche ver-
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binding tusschen Milaan en West-Zuid-Duitschland, en verleende aan de tot nu toe afgesloten en vergeten dalen van
Reuss en Ticino een ongekend belang. Schulte gaat zelfs zoover van te beweren , dat eerst daardoor het ontstaan van het
Zwitsersche eedgenootschap mogelijk is geworden, en roept uit:
„Niet de legendaire Tell, maar de onbekende bouwer van de
Stiebende Briicke is de vader van het eedgenootschap." Zonder
mij in dit vraagstuk of in al de staatkundige en andere gebeurtenissen, die daarmede in verband staan, te willen verdiepen, merk ik alleen op, dat het feit, dat de beste handelsweg
tusschen Duitschland en Milaan &oor haar gebied liep, aan de
kern van het Zwitsersche eedgenootschap, aan de vier Woudsteden, een belang verleende, wat zij anders niet zouden
bezeten hebben.
De gevolgen der opening van den nieuwen weg deden zich
spoedig gevoelen in een vermindering van verkeer op de andere,
vooral op de Grauwbunderlandsche passen, dat aan de beheerschers dier wegen aanleiding gaf tot allerlei tegenmaatregelen;
want de opbrengst van dat verkeer was en bleef een uite st
gewichtige bron van inkomsten, terwijl het daarenboven ook
onder de bevolking vrij wat welvaart verspreidde door de
verdiensten van voorspan of verversching van lastdieren , hulp
bij het vervoer, verstrekking van voedsel en onderkomen aan de
reizigers. Evenwel, meestal werd daar door de heeren het meeste
voordeel van getrokken, daar deze de bewoners dwongen alles
in heerendienst te leveren, waaromtrent zij zelven met de
reizigers, of liever met de steden waar de reizigers tehuis
behoorden, onderhandelden. Want slechts zelden genoot de
boer en de kleine man in die dagen de vruchten van zijn
arbeid, zelfs als hij geheel vrij was, zooals de bewoners van
Uri, die daarom ook geen anderen voogd dan een uit hun
landgenooten gekozenen wilden gehoorzamen.
In die dagen, de dertiende en veertiende eeuw, nam het
verkeer overal langs de Alpenpassen geweldig toe. Het waren
anders nog vrij armzalige bergpaden, die meestal een groot
gedeelte van het jaar niet opengehouden konden worden, en
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waarover het verkeer van reizigers en koopwaren meestal langzaam , kostbaar en moeilijk en nimmer geheel zonder gevaar
was. Het waren niet meer vooral Italianen, die den handel
dreven ; ook de Duitsche steden zonden scharen reizende kooplieden naar Italië, en ook de andere reizigers waren talrijk. Rome
trok steeds een stroom van geestelijken en leeken tot zich, en
hoewel velen over zee of over de westelijke en zuidelijke
passen kwamen, groote scharen trokken over de Zwitsersche,
zoowel over de nieuw geopende Sint Gotthardt en Simplon, als
over de oude wegen. Onder de laatste begint de Spliigen, die
een veel korteren weg biedt dan de andere Grauwbunderlandsche
passen, in de veertiende eeuw beteekenis te krijgen, niettegenstaande de weg over de Via Mala nog niet gebouwd was. De
reden was, dat wie die bijna onbegaonbare paden gebruikte
aan de hooge tollen ontsnapte, die op den Septimer geheven
werden. Trouwens dit was het geval geweest op bijna al de
andere passen; maar zoodra was er niet eenig verkeer van
belang, of de beheerschers van den pas hieven tol, en niet één,
maar verscheidene: ieder bisschop, abt, graaf, heer of stad
voor zichzelf. Zooals zoo dikwijls, bracht de kwaal ook hier
soms haar eigen geneesmiddel, en dwong het gevaar, dat het
verkeer geheel zou verloopen en de tollen dus niets opbrengen,
tot matiging en tot allerlei schikkingen. Maar bezwaarlijk
bleven die tollen toch. Niet zoozeer de passen zelf, als wel de
toegangswegen daarheen waren er niet zelden van weerskanten
door afgesloten, en de bezitters zochten natuurlijk het verkeer
te dwingen den doortocht te betalen. Vandaar dat zij het
openen van nieuwe wegen als inbreuk op hun recht beschouwden ,
en b.v. alle moeite deden om het gebruikmaken van de bergpaden van Spliigen naar Tamins over Sufers en Praz, met
voorbijgang van Thusis, te verhinderen. Evenwel die toeleg
gelukte noch hier noch meestal elders, evenmin als dergelijke
pogingen op de waterwegen in ons eigen land. Maar het
duurde tot diep in de vijftiende eeuw, eer de inwoners van
Thusis en de andere plaatsen, die bij het verkeer over den
veel korteren Spliigenweg belang hadden, zich vereenigden tot
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het maken van den weg tusschen Thusis en Schams , „so man
nempt Fya mala." Het was een vennootschap op aandeelen,
die dat deed en ook voortaan den weg onderhield. De laatste
schijnt terstond zoo breed geweest te zijn, dat er soms met
sleden over gereden werd : althans er werden trekossen
gebruikt.
In de dertiende eeuw was ook Bern een handelsstad van
belang geworden, die verkeer tot zich trok. Dat gaf aanleiding, dat ook de Grimsel, die in het vroeger rijksvrje,
later aan Bern onderdanige Hasslidal uitloopt, een plaats onder
de handelswegen verkreeg, terwijl de verbinding van het
RhÖnedal met den centraler weg over den Sint Gotthardt den
Furka daarin deed plaatsnemen. Over het geheel werden in
de 12de en 13 de eeuw bijna alle niet te hoog gelegen passen
van Wallis verkeerswegen, zij het ook van niet zulk belang
als de Simplon.
In de veertiende eeuw, toen het Zwitsersche eedgenootschap
meer en meer een macht werd die zich liet gelden, en Milaan
onder de heerschappij der Visconti geheel het midden en een
groot gedeelte van het westen van Noord-Italië beheerschte
(zelfs Genua kwam onder zijn invloed, eindelijk zelfs onder zijn
gezag), werd het handelsverkeer over bijna alle passen hoogst
aanzienlijk. De eedgenooten maakten daar een einde aan het
gezag der vele kleine zelfstandige heeren, evenals de verschillende bonden in Grauwbunderland dat hadden gedaan,
zoodat veel meer eenheid kwam in de regeling van tollen,
plaatsen voor tijdelijken opslag van waren (zoogenaamde Susten)
en alle inrichtingen tot bevordering van het verkeer, waarover
met de weldra tot hertogen verheven Milaneesche heerschers
veel belangrijke verdragen werden gesloten.
Daarentegen begon reeds spoedig tusschen Milaan en Uri,
daarin meestal door de overige eedgenooten bijgestaan, een
kamp over de zuidelijke uitgangen van Gotthardt en Simplon
en niet zelden ook over de kleinere passen ; de Griespas b.v.
had in die dagen een voor de kennis van het détail der gebeurtenissen belangrijke politieke beteekenis. In de vijftiende
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eeuw, bij de toenemende macht der Zwitsersche eedgenooten,
bij wie ook de Walliser heeren zich aansloten, werd die kamp
herhaaldelijk gevoerd. Aan de zijde van den Simplon gelukte
het den Zwitsers niet zich in het bezit der zuidelijke uitgangen
te stellen : Domo d'Ossola bleef op den duur aan Milaan. Maar
aan die van den Sint Gotthardt was het anders.
Wel bleef de eerste verovering van het Levinendal in 1403,
hoewel ook de tegen Milaan in opstand gekomen bezitter van
Bellinzona zich met Uri verbond en het later zelfs zijn onrechtmatig verworven bezit overdroeg, op den duur zonder gevolg,
daar alles een kleine twintig jaar later door de Milaneezen
heroverd werd en dezen tot over den Sint Gotthardt alles
onderwierpen, zoodat het met Uri vereenigde Urseren groot
gevaar liep ; maar na het uitsterven der Visconti konden de in
hun plaats getreden Sforza's zich niet in het gezag over NoordItalië handhaven. Van de verwikkelingen der groote Europeesche
politiek, die in 1494 in Italië begonnen, trokken de Zwitsers
het eerste voordeel. Reeds in 1500 werd het Levinendal voor
goed door Uri in bezit genomen. Andere dalen kwamen later
in handen der gemeenschappelijke eedgenooten of van de gemeenschappelijke „Urcantons" (de drie „Woudsteden" zonder
Luzern), terwijl tegelijk Grauwbunderland Bormio, de Valtellina
en zelfs Chiavenna voor langen tijd in bezit kreeg. De zonderlinge loop der Zwitsersch-Italiaansche grenzen is grootendeels
bepaald door het krijgsgeluk van die dagen, want zij zijn sedert
ongeveer dezelfde gebleven.
Terwijl deze strijd niet alleen met de wapenen werd gevoerd, maar dikwijls met verbodsbepalingen of althans beperkingen omtrent het verkeer, vooral het vervoer van koren,
vee en andere dagelijksche behoeften, was toch de noodzakelijkheid om den handel in gang te houden gedurig tusschenbeide gekomen en had niet alleen tot verzoening geleid maar
zelfs tot handelsverdragen, welke den Zwitsers groote voordeelen verschaften. Want Milaan kon het verkeer door het
Zwitsersche gebied onmogelijk missen , ja, het dankte zelfs zijn
bestaan eigenlijk aan zijn ligging tegenover de Zwitsersche
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passen. Om dezelfde reden zocht ook Venetië, politiek en
commercieel de mededinger van Milaan , met het steeds machtiger wordende , het verkeer door de passen beheerschende
eedgenootschap in vriendschap te blijven. Het in bezit nemen
van Chiavenna en Valtellina bracht tusschen de meest westelijke
bezittingen van de republiek, die zoo pas op Milaan veroverd
waren, en het met het eedgenootschap nauw verbonden Grauwbunderland een rechtstreeksche verbinding tot stand, waarlangs
een gedeelte der Venetiaansche waren naar Duitschland kon
vervoerd worden , zoodat dit ten opzichte zijner handelswegen
minder afhankelijk van Oostenrijk werd , dat reeds bijna al de
passen der Oost-Alpen in bezit had.
Maar juist in dien tijd trof den Italiaanschen en in het
bijzonder den Venetiaanschen handel een doodelijke slag. De
pas ontdekte zeeweg naar Indië leidde het verkeer tusschen
Azië en Europa op andere banen ; alleen de produkten van
de Levant werden nog grootendeels door Venetië's bemiddeling aangebracht. Het verkeer over de Alpenpassen ondervond
daar bijna onmiddellijk den terugslag van. Zelfs bij verlaging
van tolrechten was het vervoer met lastdieren zoo duur, dat
er geen denken aan was, de concurrentie met den zeeweg vol
te houden. En weldra nam het vervoer in de Middellandsche
zee zoo toe, dat het grootste gedeelte van den handel tusschen
Italië en West-Europa zich van den zeeweg bediende. Alleen
Zuid-Duitschland en Oost-Frankrijk betrokken nog een gedeelte
van wat zij uit Italië ontvingen langs den landweg, en voerden
hun waren daarlangs naar het Zuiden. Zwitserland hield opeens
op een belangrijk handelsgebied te zijn, zooals het in het
midden der vijftiende eeuw voor korten tijd was geworden.
Het verkeer over de Alpenpassen kreeg een veel minder algemeen karakter : het hield op wereldverkeer te wezen. De volgende eeuwen brachten daarin geen verandering; al nam bij
de toenemende ontwikkeling der Noord- en West-Europeesche
landen het handelsverkeer ontzaglijk toe, de Alpenpassen
bemerkten daar weinig van ; integendeel, vele behielden alleen
eenige beteekenis voor lokaal verkeer.
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Ook het reizigersverkeer naar en van Italië werd niet meer
gevoed door stroomen pelgrims uit alle landen, want het
Noorden en Westen waren grootendeels protestantsch geworden.
Een aantal passen, die vroeger vrij druk bezocht werden,
verloren alle belang; de hospitiën vervielen zelfs hier en daar,
terwijl voor het onderhoud der wegen lang niet meer zoo goed
gezorgd werd als vroeger. Wel trokken de groote staten, zoover
die wegen in hun gebied lagen, zich dat onderhoud soms aan ,
maar bovenal om politieke redenen: om voor hunne legers
den toegang tot Italië gemakkelijk te maken. Voor de Zwitsers
bestond die reden niet. Na 1515 (het jaar van den slag van
Marignano) onthield het eedgenootschap zich van elk actief
deelnemen aan de Europeesche verwikkelingen, zelfs aan die,
welke Noord-Italië betroffen. Die onzijdigheid kwam het verkeer natuurlijk ten goede: als alle wegen gesloten waren door
den oorlog, stonden toch die van Zwitserland open. Maar van
wereldverkeer, als in de middeleeuwen, was er toch nimmer
meer sprake. Ook Italië had zijne groote beteekenis voor den
handel verloren.
Zoo bleef het tot de 19de eeuw. Toen begon daar een ander
verkeer, een verkeer van reizigers, die om geheel andere
redenen door de Alpen en naar Italië reisden. Maar hun getal
was aanvankelijk lang niet groot genoeg, om te nopen tot den
aanleg van groote wegen, zooals thans het verkeer behoefde.
Eerst de militaire belangen hebben deze in het leven geroepen.
Napoleon is er in voorgegaan ; Oostenrijk heeft, sedert het
Noord-Italië grootendeels in bezit had genomen, zijn voorbeeld
gevolgd. Toen Napoleon den grooten Simplon-straatweg had doen
aanleggen, als een gemakkelijke verbinding tusschen Frankrijk
en Milaan , een werk , dat in alle opzichten aan de Romeinsche
wegen doet denken , maakte het handelsverkeer daar natuurlijk
gebruik van ; dit gaf aanleiding , dat in de vredejaren na 1815
ook over andere passen straatwegen de plaats der oude
,' Saumpfaden" innamen. Maar het handelsverkeer over die passen steeg niet veel boven de maat, die in de middeleeuwen
bereikt was. Sommige , zooals de Simplon, waren eigenlijk
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uitsluitend noodig voor het personenverkeer, voor de post,
welke in de eerste helft der 19 de eeuw zulk eene verbazende
uitbreiding onderging. Ook de in 1830 gereed gekomen Gotthardtweg (waar ook het „saumpfad" reeds sinds anderhalve
eeuw niet meer de omwegen van vroeger maakte , daar het
Urnerloch geboord was en het werk van den bouwer der
sinds lang door een vaste brug, de Teufelsbriicke, vervangen
Stiebende Briicke voltooide) zag langen tijd maar een betrekkelijk gering warenvervoer. De iets vroeger gebouwde Bernhardinerweg diende bijna uitsluitend voor den paardenhandel
uit Duitschland naar Italië, daar de nog in stand gehouden
oude tollen het overige verkeer maar al te zeer belemmerden.
Alleen de tegelijkertijd tot stand gekomen Splgenweg, welke
reeds in zijn betrekkelijk primitieven toestand groote beteekenis voor den handel, vooral ook der Oostenrijksche landen
had gehad, verheugde zich terstond in een aanzienlijk verkeer,
dat -veel meer dan het dubbele van dat over den Sint Gotthardt
bedroeg. Dat laatste bedroeg in het geheele jaar 1840 niet
veel meer waren dan thans twee goederentreinen door den
grooten tunnel vervoeren.
Eerst sedert den aanleg der spoorwegen begon het verkeer
aanzienlijk te stijgen, waarschijnlijk vooral omdat Italië een
gedeelte der daarvoor noodige steenkolen langs dien weg
betrok. Maar eerst toen de opening van den Gotthardt-tunnel
de eerste rechtstreeksche spoorwegverbinding tusschen WestDuitschland en Italië tot stand had gebracht , werd althans
deze Alpenpas weder wat voorheen zoovele andere waren
geweest, die thans slechts voor het verkeer van ondergeschikt
belang zijn. Alleen met dat onderscheid, dat het thans de wegen
door en niet meer de wegen over de bergen zijn, welke het
handelsverkeer gebruikt. De laatste kan het overlaten aan hen,
die niet alleen vooruit willen komen, maar tevens willen
genieten , aan de toeristen.

7

NEDERLAND EN ZWITSERLAND.
Eene historische parallel.

(189 3 .)

Aan de westelijke grens van Duitschland liggen, in het
noorden en in het zuiden, twee kleine landen, die beide eenmaal zoo goed als geheel Duitsch geweest zijn, maar beide ook
sinds eeuwen geheel zelfstándig zijn geworden. De Duitscher
beschouwt ze niet zelden als bolwerken, door de natuur bestemd
om zijn land te beschermen tegen den nabuur over de Vogesen,
en 't valt hem soms moeilijk er in te berusten, wanneer hij
bedenkt, dat zij voor altijd aan de gemeenschap van het groote
Duitsche vaderland zijn ontrukt, niettegenstaande zij nog duidelijk de merkteekenen vertoonen van eens daartoe te hebben
behoord.
Dat Nederland en Zwitserland beide eenmaal Duitsch zijn
geweest, is echter lang niet het merkwaardigste punt van overeenkomst, dat tusschen die landen bestaat. Reeds bij de meest
oppervlakkige beschouwing hunner geschiedenis valt het in liet
oog , dat bij beide de losmaking van den band van het Duitsche
rijk en de ontwikkeling tot eene zelfstandige natie in denzelfden
tijd heeft plaats gehad. Wie eenigszins nader de omstandigheden
beschouwt, waaronder dat geschied is, begrijpt, dat het bij beide
samenhangt met den ondergang van het monarchale gezag in
Duitschland en het te niet gaan van den Duitschen invloed in
Europa. Sommige Duitsche schrijvers zien dan ook in den afstand
door het rijk van alle aanspraken op Nederland en Zwitserland,
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bij gelegenheid van den vrede van Munster, de erkenning en
bezegeling van de onmacht en vernedering van hun vaderland.
Maar dat zijn altemaal dingen van ondergeschikt belang, vergeleken bij het feit, dat zich in beide landen, na de feitelijke
afscheiding van het Duitsche rijk , staatkundige vormen hebben
ontwikkeld, die eene zeldzame overeenkomst bezaten, soms
tot in ondergeschikte punten toe, en die tevens geheel afweken van die, welke de andere staten van den tijd aannamen.
Nederland en Zwitserland toch zijn vóór de zegepraal der
Fransche revolutie de eenige bondgenootschappelijk geregeerde
republieken in Europa geweest en hebben zelfs eenigermate als
model kunnen dienen bij de vorming van latere soortgelijke
staatslichamen.
Dit verschijnsel heeft terecht de aandacht getrokken van
vele schrijvers, die zich hebben beziggehouden met den aard en
de ontwikkeling van den bondgenootschappelijken staatsvorm.
Onwillekeurig is men geneigd, het aannemen van dien vorm
in verband te brengen met beider geschiedenis , en in de overeenkomst daarvan de oorzaak te zoeken. Te eerder, naarmate
anders moeilijk sterker tegenstelling te vinden. is.
Natuurlijk bedoel ik niet de ligging en de natuur der beide
landen; want 't zou belachelijk mogen heeten dergelijke aardrijkskundige contrasten met elkander te vergelijken. En evenmin al die andere verschillen, welke iedereen terstond tusschen
de Nederlandsche en Zwitsersche natiën opmerkt. Neen, ik
bedoel uitsluitend de geheel verschillende uitkomst , welke de
in vele opzichten zoo gelijksoortige ontwikkeling der beide volken heeft opgeleverd, zoodat thans Zwitserland geldt als de
Europeesche bondstaal bij uitnemendheid , terwijl Nederland
eene vastgesloten eenheid is geworden.
Want 't is opmerkelijk, dat, nadat in beide landen door de
Fransche overheersching een einde was gemaakt aan de oude
staatsvormen en beide tot „ééne en ondeelbare" republieken waren
omgesmeed, Nederland van dat oogenblik af, niettegenstaande
herhaalde pogingen tot reactie, eene eenheid is gebleven , terwijl in Zwitserland de strijd om den staatsvorm met ongewone
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heftigheid bleef woeden, totdat Napoleon zelf, hoe weinig oog
hij ook anders toonde voor historische ontwikkeling, den bondgenootschappelijken vorm herstelde en het werk der omwenteling , dat hij o veral elders bevestigde en in regelmatige vormen bracht , voor een goed gedeelte te niet deed.
En hoe noodzakelijk dit was, hoezeer het overeenkwam met
de behoeften der natie, bewees het feit, dat Zwitserland, terstond na het herkrijgen zijner vrijheid , nog in veel hooger
mate terugkeerde tot de oude vormen en ook thans nog, hoeveel veranderingen het bondgenootschap ook heeft ondergaan,
zich steeds in sterk federalistische richting ontwikkelt.
Waar kan dat anders aan toe te schrijven zijn dan aan het
feit, dat in Nederland de federale vormen hadden uitgediend
en afgedaan , terwijl zij in Zwitserland de natuurlijke staatsvormen waren gebleven?
Om die meening te rechtvaardigen , heb ik getracht in de
volgende bladzijden de ontwikkeling van den bondgenootschappelijken staatsvorm in beide landen te schetsen en met elkander te vergelijken. Alleen daardoor kan men , dunkt mij , tot
eene aannemelijke verklaring komen van een, oppervlakkig
beschouwd, zoo zonderling verschijnsel. Natuurlijk zal ik , die
voor Nederlanders schrijf, daarbij wat breeder zijn ten opzichte
van Zwitserland , met welks geschiedenis ik bij mijne lezers
minder bekendheid mag veronderstellen.
Veel geleerd apparaat heb ik bij mijn onderzoek niet noodig
gehad. Dierauer's Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft en Bluntschli's Geschichte des schweiserischen Bundesrechts waren 't vooral, die mij feiten
en argumenten verschaften , waar 't Zwitserland gold. Voor
Nederland behoef ik mijne zegslieden wel niet op te noemen.
Wat de feiten betreft, kan ik grootendeels verwijzen naar het
werk van Blok.
Laat ik er nog bijvoegen, dat het voornamelijk de studie
is geweest van het hoogst belangrijke werk over den bondgenootschappelijken staatsvorm, dat verleden jaar door den Mar-
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burger hoogleeraar Westerkamp is uitgegeven 1 ), die mij genoopt
heeft tot dit onderzoek. Deze toch heeft, zonder het door mij
behandelde punt aan te raken, zoowel de republiek der Vereenigde Nederlanden als het oude Zwitsersche eedgenootschap
besproken als die staten, wier beteekenis voor de ontwikkeling
van dezen staatsvorm van het grootste belang is. En daarenboven is er in den laatsten tijd zóóveel studie gemaakt van
den federatieven staatsvorm, dat een Nederlander, juist omdat
zijn vaderland dien ontwassen schijnt, als vanzelf tot dergelijke onderzoekingen wordt gebracht.
I.
Zoowel het hoogland aan den linker Rijnoever tusschen de
meren van Constantz en Genève, dat thans den naamvan Zwitserland draagt, als de gewesten aan den benedenloop van Rijn,
Maas en Schelde , bezaten , sinds zij aan de heerschappij der
Romeinen waren ontrukt, eene bevolking van Germaanschen
stam , die in een gedeelte des lands geromaniseerd werd. In de
Nederlanden werd het zuidelijke hoogland Walsch, in Zwitserland de westelijke streken. De grenzen tusschen het Duitsch
en het Fransch sprekend gebied waren echter in beide volstrekt
niet dezelfde als die tusschen het gebied van het Duitsche rijk
en dat der aangrenzende Fransche of althans Romaansche rijken.
In Zwitserland strekte zich de Zwabische stam tot ver over de
Aare uit , die de grens tusschen Bourgondië en Zwaben uitmaakte ; in de Nederlanden woonden de Vlamingen , een zuiver
Duitsche stam, aan de overzijde der Schelde , die vanouds de
grens vormde tusschen Duitschland en Frankrijk. En in beide
strooken land bleef de Duitsche nationaliteit zich krachtig hand1 ) Staatenbund und Bundesstaat. Untersuchungen liber die
Praxis und das Recht der modernen Bunde (Leipzig 1892).De schrijver
heeft reeds vroeger in zijn Das Bundesrecht der Republik der Vereinigten Niedrlande (Marburg 1890) op het belang der kennis van den
ouden Nederlandschen staat gewezen.
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haven. In Vlaanderen zelfs niettegenstaande krachtige pogingen
om het geheel onder Fransch gezag te brengen. Daarentegen
kwam het Bourgondische rijk al in de tiende eeuw onder Duitsch
gezag, werd er zelfs in de elfde staatkundig mede vereenigd,
zoodat hier de staatkundige ontwikkeling de handhaving der
Duitsche eigenaardigheden in de hand werkte. De later Zwitsersche deelen van dat rijk werden op den duur zelfs als
Duitsch rijksgebied beschouwd.
In de elfde eeuw kwam bijna het geheele tegenwoordige
Zwitserland als rectoraat (een andere naam voor hertogdom)
van Bourgondië onder het gezag van het Duitsche geslacht der
Zhringen en, toen dit in het begin der dertiende eeuw was uitgestorven, rechtstreeks onder het rijksgezag, Evenwel begon,
juist toen dit plaats vond , dat gezag sterk af te nemen, zoodat
alle machthebbenden in die streken eerre groote mate van zelfstandigheid verkregen. Natuurlijk kwam dit vooral aan de machtige gravengeslachten ten goede , die daar tot nog toe onder
het gezag der rectoren hadden gestaan : Savoie, Kiburg en
Habsburg. Alle drie beijverden zich , zooals trouwens al hunne
standgenooten in het rijk, om een zoo groot en aaneengesloten
landsgebied, als mogelijk was, te verwerven. In het midden
der dertiende eeuw echter wist graaf Rudolf III van Habsburg
het grootste deel der ahringsche erfgoederen aan Kiburg te
ontrukken en zoo den grond te leggen tot een nieuwen staat.
Een goede uitslag scheen verzekerd door de groote macht,
waarover Rudolf ook buiten Zwitserland beschikte, en door de
versnippering van het grondgebied der meeste andere landsheeren , die hem het overwicht konden betwisten. En sedert
hij in 1273 zelf Duitsch koning was geworden , konden de op
meer of min wettige wijze zelfstandig geachte steden, heerlijkheden en landgemeenten , die in grooten getale tusschen zijn
gebied in lagen , niet eens meer tegen Zijne heerschzucht bescherming zoeken bij liet rijksgezag.
In Nederland stond het in dien tijd heel anders geschapen.
Daar hadden de keizers nimmer zooveel belang in gesteld, dat
zij zouden getracht hebben er hun gezag sterk te grondvesten.
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Hoewel niet zonder tegenstand, lieten zij de vorming van een
graafschap Holland toe , ofschoon dit, waarschijnlijk vooral door
Vlaamschen bijstand gesteund, zich allerlei inbreuken op het
rijksgezag bleef veroorloven. Zij vergenoegden zich met daartegenover de macht der Utrechtsche bisschoppen aanzienlijk uit
te breiden, ongelukkig vooral door toevoeging aan hun gebied
van landstreken, waar zij hun gezag zeer moeilijk konden handhaven, de landen benoorden den IJsel tot Friesland toe.
Met het uitbreken van den strijd tusschen paus en keizer
houdt hier echter alle rechtstreeksche keizerlijke of liever
koninklijke inmenging op. Er ontstonden toen, hier te lande
zoowel als in de Zuidelijke Nederlanden, een aantal zoo goed
als onafhankelijke, tegen elkander vrij wel opwegende staten :
Holland, dat van nu af Zeeland aan zich zocht te verbinden,
Gelderland, waarmede Zutphen vereenigd werd, en Utrecht,
terwijl de gouwen der Friezen tusschen Vlie en Eems, evenals
die hunner oostelijke stamgenooten tot over de Wezer, er niet
in slaagden om hare plaatselijke onafhankelijkheid te beveiligen
door een vast onderling verbond, maar reeds toen in anarchie
vervielen. Midden tusschen die gouwen in begon toen Groningen
zich te ontwikkelen en langzamerhand eerst zijne naaste omgeving, later ook verderaf liggende streken onder zijn invloed,
op den duur ook onder zijne macht , te brengen.
Alles scheen een toestand van verbrokkeling voor te bereiden, zooals die, waarin bijna het geheele overige noordelijke
deel van het rijk vervallen was, nadat aan het Saksische rijk
van Hendrik den Leeuw in het laatst der twaalfde eeuw een
einde was gemaakt. Geen enkele onder de staten, die hier of
in het zuiden was opgekomen, scheen bij machte, de overige
onder zijn gezag te brengen. Doch geen enkele ook gevoelde
zich zóó zwak, dat hij ernstig trachtte het gezag van den
keizer tot zijne bescherming in te roepen, alleen Utrecht soms
uitgenomen.
Trouwens, dat gezag had hier feitelijk afgedaan. Zelfs de
Hohenstaufen deden geen poging om het hier te doen herleven.
En hunne tegenstanders al evenmin. Dat bewees duidelijk de
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houding, ten opzichte der Hollandsche erfopvolging, van de
beide mededingers naar de kroon na den dood van Hendrik VI:
Philips van Zwaben en Otto van Brunswijk. Geen van beiden
trad daarbij op zooals den leenheer paste ; hunne beslissingen
vielen uit naar hun oogenblikkelijk partijbelang.
Een oogenblik scheen de keuze van Willem van Holland
daar verandering in te zullen brengen. Doch zijne macht was
te zwak ; hij moest zelfs de eenige rijksbezitting in deze streken,
kasteel en stad Nijmegen, aan den Gelderschen graaf afstaan.
Daarenboven vernietigde zijn vroege dood alle mogelijke verwachtingen.
In den tijd, die toen volgde, tijdens het Interregnum, leerden
de Nederlandsche staten zich uitsluitend naar de machtige
buitenlandsche mogendheden te wenden, als zij bijstand zochten.
In den Limburgschen successie-oorlog streed eene Engelsche
tegen eene Fransche partij, en Rudolf van Habsburg zelf moest
toezien, toen de koning van Frankrijk door zijne bemiddeling
een einde aan den strijd maakte. Van een Nederlandschen staat
was er nog geen spoor te ontdekken, maar van het Duitsche
rijk was Nederland reeds zoo goed als afgescheiden.

II.
Zoolang Rudolf van Habsburg leefde, is er in Zwitserland
geene poging gedaan om zich tegen zijne steeds in kracht
toenemende heerschappij te verzetten, zelfs niet daar, waar de
bevolking zich vroeger van de keizerlijke bescherming had bediend om zich aan het landsheerlijk gezag te onttrekken en
min of meer zelfstandig te worden. Nauwelijks was hij echter
gestorven, of drie kleine landschappen, die rondom het VierwaldstMter-meer lagen, sloten een verbond, ten einde den
verderen voortgang der Habsburgsch-Oostenrijksche heerschappij
te stuiten. Den l sten Augustus 1291 sloten Uri, Schwyz en
Unterwalden het Eeuwig verbond , dat het begin is der
Zwitsersche onafhankelijkheid.
Van die drie landschappen, welke tusschen hooge bergen
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als verscholen liggen, was er slechts één, Uri, het land bezuiden het meer tot aan den Sint-Gotthardt, volkomen rijksvrij.
Toch was ook daar een gedeelte der markgenooten, wier vergadering, onder voorzitting van den door haar zelve gekozen
landamman , het oppergezag in het landschap uitoefende, door
banden van hoorigheid aan omliggende adellijke en geestelijke
bezittingen verbonden, wat evenwel niet wegnam, dat het land
Uri (de v a 11 i s U r a n i a e) aan geen enkelen heer onderdanig
was en als zoodanig ook door vroegere keizers was erkend.
Het tweede, Schwyz, dat oostelijk van het meer lag, vormde
óók wel eene erkende landgemeente (eene uni vers it a s), maar
zijn landamman werd door den graaf van Habsburg aangesteld.
Het derde eindelijk, dat toen nog het Untere Thal heette,
het land bewesten het meer tot aan den Brnig, was grootendeels onderdanig aan naburige kloosters en edellieden en bezat
niet eens eene tot politieke handelingen gerechtigde markgenootschap. Doch het gemeenschappelijk belang bewoog de
mannen van Uri en Schwyz hunne minder bevoorrechte landgenooten met gelijke rechten op te nemen in het verbond,
waarbij zij beloofden elkander ten eeuwigen dage te zullen
bijstaan tegen iederen aanvaller of belager hunner rechten,
ook tegen rechters, die niet uit hun land afkomstig waren,
verder den landvrede te bewaren en onderlinge geschillen door
scheidsrechters uit hun midden te laten beslissen.
Dadelijke gevolgen had dit verbond niet; ook toen Albrecht
van Oostenrijk zijnen voorganger Adolf van Nassau van kroon
en leven had beroofd, schijnt er geene aanleiding tot strijd
met Habsburg bestaan te hebben. Eerst toen Albrecht gestorven
was, begon in de Woudsteden 1 ) eene beweging tegen het
Oostenrijksch gezag, die door koning Hendrik van Luxemburg
stelselmatig schijnt te zijn aangestookt. Deze bevestigde niet
alleen de onechte voorrechtsbrieven van Unterwalden, maar
1 ) 't Zij mij vergund deze, ik erken het, schijnbaar onjuiste vertaling van
Wal d s t.t t e, die bij ons eenmaal gebruikelijk is, te bezigen. Men houde
echter in het oog, dat stede hier in den zin van plaats (Duitsch Or t) staat,
niet in die van sta d. Haard stede beteekent toch ook niet h a ar d stad.
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onttrok de drie landjes ook aan het landsheerlijk gezag door
aanstelling. van een voogd van rijkswege, die alleen bevoegd
zou wezen de rechtspraak te leiden. 't Is deze beweging, welke
tot het ontstaan der Tell- en Rtli-legenden schijnt aanleiding
gegeven te hebben.
De gevolgen bleven niet uit. De boeren werden overmoedig,
zoodra zij zich werkelijk vrij rekenden, en weldra zagen de
Schwyzers er niet tegen op, hunne veete met het klooster
Einsiedeln door overrompeling van dat klooster tot eene beslissing te brengen. Deze schromelijke breuk van den landvrede
bracht alle graven, heeren, geestelijke machthebbers en steden
uit den omtrek tot diep in Zwaben tegen hen in de wapenen.
Een der twee na Hendrik's dood door de groote Duitsche
partijen gekozen koningen, Albrecht's zoon , Frederik van Oostenrijk, deed de Schwyzers in den rijksban ; de geestelijkheid
sprak den kerkban over hen uit, en een machtig leger onder
Frederik's broeder Leopold trok op, om het vonnis ten uitvoer
te leggen. Maar bijgestaan door de Urners (de Unterwaldeners
kwamen te laat) versloegen de Schwyzers de geweldige overmacht op den 15 den November 1315 bij Morgarten aan het
kleine Egeri-meer. Met de wapens in de vuist hadden de eedgenooten hunne onafhankelijkheid gehandhaafd. Drie weken
later hernieuwden zij hun verbond te Brunnen, waarbij zij
verklaarden, niet alleen zonder wederzijdsch goedvinden geen
heer te zullen aannemen, maar ook geen dienst te zullen
doen aan heeren, die hen onrechtmatig belastten, veelmin
vreemde rechters te zullen dulden. Eene zeer krasse verklaring,
die ook tegen het rijksgezag gericht scheen, maar door Frederiks
mededinger, Lodewijk van Beieren, stilzwijgend werd goedgekeurd. Zelfs ging deze zoover van alle rechten der Habsburgers aan het rijk vervallen te verklaren. Bij den vrede van
1324 was Frederik gedwongen daarin te berusten.
Zoo was het begin der Zwitsersche onafhankelijkheid. De
Woudsteden waren voortaan niemand meer onderdanig dan den
Duitschen koning, en diens gezag gold weldra daar niet meer
dan in de Nederlanden,
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Dat bleek, zoodra de regeering in andere, jegens Oostenrijk
gunstiger gezinde handen kwam.
Acht jaar na de erkenning der onafhankelijkheid, of, zooals
men zeide, rijksonmiddelbaarheid der Woudsteden, werd haar
verbond versterkt door de toetreding der aan Oostenrijk onderdanige, maar sedert lang naar rijksvrijheid strevende stad
Luzern. De kring om het VierwaldstMter-meer was nu gesloten,
de kern voor den toekomstigen Zwitserschen staat gevormd.
Ruim twintig jaren later kreeg die staat eene veel grooter
beteekenis, doordat in 1351 en 1353 de twee machtigste steden
uit die landstreek, Z ü rich en Bern, zich voor altijd met de
Woudsteden verbonden, waarmede beiden trouwens reeds geruimen tijd in nauwe betrekking hadden gestaan.
Zürich was reeds meer dan tweehonderd jaar de machtigste
handelsstad van het geheele gebied tusschen de Aare en het
meer van Constantz, sedert ongeveer honderd jaar eene vrije
rijksstad. Beter dan menige nabuur had zij hare zelfstandigheid
tegen Habsburg gehandhaafd, zonder strijd evenwel, zoodat
hare burgers nog bij Morgarten aan de Oostenrijksche zijde
hadden gestreden. Doch de democratische bewegingen van den
tijd hadden in de stad een open oorlog doen ontstaan tusschen
de oudburgers en de gilden, die met de verdrijving der eersten
eindigde. Dezen riepen nu de Oostenrijksche hertogen te hulp
en alle met hen verbondene geestelijke en wereldlijke landsheeren tot ver in Zwaben. Tegen zulk eene overmacht niet
opgewassen , zocht de stad steun in een eeuwig verbond met
de Woudsteden, dat duidelijk het karakter van deze soort van
verbintenissen laat blijken. Z ürich toch behield zich daarbij het
recht voor om met andere vorsten, heeren en steden verbonden
aan te gaan, mits die niet streden met dit verbond
met de Woudst ede n. Deze daarentegen waarborgden de
thans bestaande inrichting van het stadsbestuur, terwijl bepaald
werd, dat al het land tusschen den Boven-Rijn ten noorden,
de Thr ten oosten, de Aare ten westen en de zuidelijke
helling der Alpen ten zuiden, met de voornaamste daar gelegen
bergpassen, den Grimsel en den Sint-Gotthardt, zouden staan
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onder de bescherming der verbondenen, die gehouden zouden
zijn aldaar den landvrede te ,beschermen. 't Was haar eigenlijk
handelsgebied, dat de stad op die wijze verzekerde tegen hare
talrijke vijanden, vooral onder den adel. Te gelijker tijd liet
zij hare democratische inrichting waarborgen en behield toch
in vele opzichten hare autonomie. Geen wonder, dat zij op de
handhaving van zulk een verbond prijsstelde!
Niet minder karakteristiek is het eeuwig verbond, dat de
ook reeds sinds geruimen tijd vrije stad Bern kort daarop met
de Woudsteden, behalve Luzern, sloot. Bern was van betrekkelijk jongen datum, eene stichting der Zhringen. Maar binnen
zeer korten tijd had de zeer gunstig gelegen stad een buitengemeenen invloed op hare omgeving uitgeoefend. Zij heeft in
Zwitserland in die dagen ongeveer dezelfde rol gespeeld als
Groningen in Nederland : zij wist langzamerhand alle haar omringende landschappen van zich afhankelijk, op den duur zelfs
geheel onderdanig te maken. Maar, gelukkiger dan Groningen ,
wist zij dat met blijvend gevolg te doen, evenals het haar
adelspatriciaat gelukte, door tijdig toegeven aan de eischen der
stedelijke democratie, gewelddadige veranderingen te voorkomen
en reeds in de veertiende eeuw een toestand in 't leven te
roepen, die tot aan de Fransche omwenteling onveranderd
bleef bestaan, zonder tot burgertwisten aanleiding te geven,
niettegenstaande de macht in werkelijkheid bij de patriciërs
bleef berusten.
In de eerste helft der veertiende eeuw had Bern groote
moeite gehad, om haar pas verkregen gebied ('t strekte zich
niet alleen uit over de vroegere Kiburgsche en andere adellijke
en geestelijke landen in het Oberland en westelijk naar de
zijde van den Jura en het meer van Genève, maar zelfs over
het sinds lang rijksvrije Hassli-dal, dat aan Unterwalden grensde)
te verdedigen tegen eene coalitie van bijna alle West-Zwitsersche graven, heeren en steden. Doch dezen zoogenaamden
Laupen-oorlog wist zij met bijstand der Woudsteden zegevierend
te doorstaan. Van zelf leidde dit bondgenootschap tot nadere
verbintenissen, die in 1353 bestendigd werden door een eeuwig
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verbond tusschen Bern en de drie Woudsteden; want het bondgenootschap met Oostenrijk belette de Berners, met het nog
in naam aan Oostenrijk onderdanige , maar tevens tegen Oostenrijk opgestane Luzern formeel in verbinding te treden. Tevens
verhinderden zij , door in het verdrag de bepaling te doen
opnemen , dat de Woudsteden hun al hunne rechten , bezittingen , vasallen en onderdanen waarborgden, eene niet onmogelijke verbinding der laatste , vooral van die in het Hassli-dal ,
ja hunner eigene burgerij , met de democratische Woudsteden
tegen hunne aristocratische regeering. Zoo dreef de democratische beweging van den tijd zoowel hare aanhangers als hare
tegenstanders tot het verbond met de Woudsteden.
Van nog grooter belang was in dit verbond echter de bepaling, dat geen der eedgenooten , zooals de term toen al niet
zelden luidde , verplicht zou zijn den ander hulp te bieden,
tenzij dit op eene vergadering (Tagsatzung) van alle eedgenooten was verordend , onder omschrijving van de wijze , hoe
de hulp moest verleend worden. Daardoor trad reeds toen , eer
het eedgenootschap recht tot stand was gekomen , een bondsgezag in het leven, dat tot aan de revolutie is blijven bestaan.
Intusschen waren 't nog maar alleen verschillende , zij 't
dan ook eeuw ig e verbonden van verschillende steden uit
Midden-Zwitserland met de Woudsteden , en was er nog geen
sprake van een algemeen verbond. De Woudsteden werden op
die wijze de kern , het middelpunt van het eedgenootschap , en
daar onder haar Schwyz het meest op den voorgrond trad,
werd langzamerhand de naam van dit landschap aan het geheele
bondgenootschap gegeven , dat reeds in de vijftiende eeuw als
het Zwitsersche eedgenootschap bekend stond.
Mijn bestek laat niet toe , de verdere uitbreiding van het
verbond en zijne bevoegdheden tegenover de leden te bespreken. Zoowel de zoogenaamde Pfaffenbrief, de vernieuwing
en versterking van het verbond in 1370, als de daarop gevolgde
oorlog met Oostenrijk liggen daarbuiten. Slechts even stip ik
aan , dat de laatste , door de schitterende zegepralen van Sempach en nfels opgeluisterd, de opneming van Glarus, het
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bergland beoosten Schwyz , en van stad en ambt Zug , als min
of meer volledig bevoegde leden van het verbond ten gevolge
had. En evenzeer kan ik niet meer dan herinneren aan het
nader verbond van 1393, welks oorkonde als de Sempacherbrief bekend is. Niet alleen werden daarbij alle vorige verbonden bevestigd , maar ook werd het den eedgenooten verboden
afzonderlijke veeten aan te vangen zonder goedvinden der bondgenooten , en dat verbod tot al hunne vasallen en onderdanen
uitgestrekt. Een klaar bewijs , dat de bondgenooten zich reeds
als gezamenlijk onderling verbonden achtten.
Van toen af ging haast geen jaar voorbij , of er werden
nieuwe verbintenissen aangegaan tusschen de gezamenlijke of ook
wel enkele bondgenooten en naburige landen en steden , welke
zich onder de hoede van het eedgenootschap zochten te stellen.
Zoo ontstond nevens de eigenlijke eedgenooten , de leden
van het eedgenootschap , de klasse der zoogenaamde „Zugewandten", bondgenooten , die geen stem in den raad der eedgenooten hadden , maar steeds op hunne hulp konden rekenen
en zelven tot bijstand aan dezen verplicht waren. In de eerste
plaats waren dit de Rhaeto-Romaansche landgemeenten in het
tegenwoordige Grauwbunderland , die zelven weder in drie uiterst
merkwaardige verbonden gesplitst waren ; dan , aan de zijde van
het meer van Constantz , de graven van Toggenburg , in het
RhÖne-dal de bisschop van Sitten of Sion en de met dezen
verbonden „landlieden" (de tot eene landgemeente verbondene
dorpen) van Wallis. En reeds had Uri het Leventina-dal, ten
zuiden van den Sint-Gotthardt, op Milaan veroverd en in harde
onderhoorigheid gebracht. Want de boerendemocratie dier dagen
vatte de vrijheid niet anders op dan de stedelijke aristocratie :
als een voorrecht voor enkelen.
Onder voortdurenden strijd met Oostenrijk en de daarmede
verbonden graven , heeren , bisschoppen , abten en vrije steden
in het zuiden en oosten van Zwaben waren reeds de eerste
verbintenissen met de stad Sint-Gallen en met Appenzell , die
zich beiden aan het gezag der abdij Sint-Gallen zochten te onttrekken , gesloten , toen de door koning Sigismund over hertog

,
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Frederik van Oostenrijk uitgesproken rijksban in 1415 aan de
eedgenooten gelegenheid gaf, om , als uitvoerders van dat
vonnis , het grootste gedeelte der Habsburgsche bezittingen
aan den linker Rijnoever te bemachtigen. Als 't zulk een doel
gold , waren zij nog altijd trouwe onderdanen des rijks. En wat
zij voor het rijk heetten veroverd te hebben, wisten zij voor
zich zelven te behouden. De Aargau en het graafschap Baden
werden deels aan enkele bondgenooten , vooral Z ü rich en Luzern,
deels aan allen gezamenlijk , met uitzondering van Uri, dat bij
bezit aan den Rijn geen belang had, toebedeeld. 't Waren de
eerste zoogenaamde „Gemeine Herrschaften" of „Vogteien",
aan de gezamenlijke eedgenooten onderdanige , maar overigens
volgens eigen rechten bestuurde landen.
Dit gemeenschappelijk bezit heeft den band van het eedgenootschap niet weinig versterkt. Niet onwaarschijnlijk heeft
het er veel toe bijgedragen om den in de eerste helft der vijftiende eeuw uitgebroken strijd tusschen Z ürich en de overige
eedgenooten te doen eindigen met een herstel van het status
quo ante. Want eene scheuring kon , nu men daar een gemeenschappelijk belang had , slechts tot wederzijdsche verzwakking
leiden.
De zoogenaamde „Ewige Richtung", de definitieve vrede
met Oostenrijk van 1474, breidde dit gemeenschappelijk bezit
nog uit. Ook de Thiirgau, het land bewesten het meer van
Constantz , het eenige land , dat het huis Habsburg daar nog
bezat, werd nu aan de gezamenlijke eedgenooten afgestaan.
Oostenrijk bezat geen voet gronds meer op Zwitserschen bodem.
Bijna terstond daarop had het eedgenootschap de vuurproef
van den Bourgondischen oorlog te doorstaan. Toen Karel de
Stoute verslagen was , gold het niet alleen als een zelfstandige
staat, maar zelfs een menschenleeftijd lang als eene groote
mogendheid.
Toch dreigde juist toen de ondergang. De vraag, of het
eedgenootschap door het opnemen van nieuwe leden, de steden
Soloturn en Freiburg, zou worden uitgebreid, en of de Bourgondische buit gelijkelijk over alle leden van het eedgenoot-

112
schap of naar verhouding van elks aandeel in de lasten des
oorlogs zou worden verdeeld , deed de reeds lang smeulende
verdeeldheid tusschen steden en landgemeenten ontbranden
tot een fellen twist. Een burgeroorlog , veel erger dan de zoo
pas vermelde aricher oorlog, scheen voor de deur te staan.
Eene Tagsatzung (vergadering der eedgenooten) te Stans in
Unterwalden dreigde vruchteloos te zullen afloopen. Reeds
waren de onderhandelingen afgebroken , toen de tusschenkomst
van den als een heilige vereerden kluizenaar Nicolaas von Fliielen
eenen plotselingen ommekeer veroorzaakte. Niet vreemd , waarlijk , dat deze vijftiende-eeuwsche menschen niet anders dan
door een wonder, door bovennatuurlijke tusschenkomst voor de
scheuring behoed meenden te zijn geworden ! Nog in den avond
van denzelfden 22 sten December 1481, waarop zij gereed hadden gestaan het zwaard tegen elkander te trekken, teekenden
de gezanten der acht Orte (zoo werden toen de cantons nog
steeds genoemd) een verdrag, dat berustte op den grondslag
der door den kluizenaar aangegeven voorwaarden , het zoogenaamde „Stanser Verkomniss". Voor Zwitserland heeft dit
verdrag eenigszins gelijke beteekenis als voor Nederland de
Unie van Utrecht.
Daarbij toch werd verklaard, dat de vroegere verbonden ,
met name de Pfaffen-brief en de Sempacher-brief , niet alleen
in alle opzichten van kracht zouden blijven , maar dat ook al
de verplichtingen der verschillende eedgenooten jegens elkander, welke in die verbonden vervat waren , van nu af voor alle
eedgenooten gezamenlijk zouden gelden , en wel niet alleen voor
de orte , maar ook voor de burgers en ingezetenen daarvan en
voor alle zugewandten en onderdanen. Daardoor werd dit verdrag het eerste algemeene verdrag , dat alle Zwitsers omvatte,
welke ook hunne betrekking tot het eedgenootschap was. Tot
nog toe waren de eedgenooten wel onderling verbonden geweest, maar niet alle rechtstreeks met alle , en evenmin gingen
de betrekkingen met de meeste zugewandten alle eedgenooten
gemeenschappelijk aan. De meeste waren maar met enkele
leden verbonden , evenals met de meeste onderdanen het geval
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was. Voortaan werd dit in vele opzichten anders. Eerst van nu
af kan met recht sprake zijn van een Zwitserschen staat.
't Is wel een bewijs, hoe die Zwitsersche staat als 't ware
vanzelf, door den drang der omstandigheden en de ontwikkeling der gebeurtenissen , is ontstaan , dat dit eerst geschiedde ,
twee eeuwen nadat het eerste Eeuwig verbond gesloten was.
Op de bezegeling der gemeenschap volgde weldra die der
zelfstandigheid van het eedgenootschap.
Behalve in het eerste tijdperk van hun verbond hadden de
Zwitsers bijna geen bijstand van het rijk genoten. Sedert in
het midden der veertiende eeuw de verbinding tusschen Italië
en Duitschland opgehouden had te bestaan , was hun land ten
opzichte van Duitschland evenzeer een uithoek geworden als
Nederland was ; de vijandige verhouding tot de Zwabische
heeren en Tirol had op den duur afbreuk gedaan aan het gevoel van tot het Duitsche rijk en dus , te zamen met deze
landsvijanden , tot één staatkundig lichaam te behooren. Wel
gevoelden de Zwitsers zich nog niet als eene van Duitschland
gescheiden natie ; maar vele hunner handelingen werden in
Duitschland beschouwd als bewijzen , dat zij zich aan het rijksverband wilden onttrekken. Vooral het opnemen van buiten de
grenzen van hun natuurlijk gebied liggende Zwabische steden
zette daar kwaad bloed, en nog meer de sedert den Bourgondischen oorlog steeds nauwer wordende betrekking met Frankrijk. Aan de andere zijde deed deze laatste bij de Zwitsers het
gevoel van zelfstandigheid rijzen; in de Italiaansche aangelegenheden traden eerst de Woudsteden , later andere , eindelijk
alle eedgenooten op , alsof er geen rijksverband voor hen bestond.
En nu kwam met Maximiliaan een koning op den Duitschen
troon , die de aanspraken van Oostenrijk en van Bourgondië
verbond met die van het rijksgezag, en die de meest hoogvliegende plannen voor de verhooging van zijn huis zoowel als van
het rijk koesterde. Eene botsing kon niet uitblij ven.
Door allerlei oorzaken , vooral door de verwikkelingen in
Italië bespoedigd , brak de in Zwitserland „Zwaben-oorlog" genoemde strijd nog vóór het einde der eeuw uit. Maar zóó
8

114
schitterend handhaafde het eedgenootschap zijne zelfstandigheid,
dat Maximiliaan , op alle punten geslagen , zoowel aan de Zwabische grenzen als in Tirol en Vorarlberg, nog in hetzelfde jaar
den kamp opgaf. Bij den 22 December 1499 te Bazel gesloten
vrede werd de verhouding met het Rijk zoo geregeld, dat de
band alleen in naam bleef bestaan. In 1648 behoefde men
slechts een feit te wettigen , toen het Duitsche rijk verklaarde
af te zien van alle aanspraken op de Zwitsersche eedgenooten
en hunne bondgenooten.
En ook innerlijk heeft het eedgenootschap sedert dien tijd
geene verandering ondergaan, anders dan in uitgebreidheid.
Zooals het in 1481 en 1499 was bevestigd en erkend, bleef het,
totdat de revolutie den middeleeuwschen bouw omverwierp,
die evenmin meer paste in de toenmalige Europeesche volkenmaatschappij als de republiek der Vereenigde Nederlanden.

Inmiddels waren ook de Noord-Nederlandsche gewesten, te
zamen met die van het Zuiden , grootendeels opgenomen geworden in één staatslichaam. Doch op geheel andere wijze , die
allerminst door datgene , wat in de twaalfde en dertiende eeuw
hier had plaats gehad , scheen voorbereid.
Het rijksgezag kon ook in de handen der Habsburgers zich
hier niet krachtiger doen gelden dan voorheen. Koning Rudolf
had niet alleen in den Limburgschen, maar ook in den
Vlaamsch-Henegouwschen successiestrijd niet durven of kunnen
ingrijpen , en zijn zoon , de krachtige Albrecht, had slechts eenmaal, in 1300, eene poging gewaagd om door persoonlijk optreden te beletten , dat de Henegouwsche graaf in Holland en
Zeeland het gezag won. Maar die ééne poging had voldingend
bewezen , dat hij en zijn koninklijk gezag hier niet meer werden
geëerbiedigd : voor de dreigende houding van den Hollandschen
graaf had de koning dadelijk moeten wijken. Na dien tijd hield
alle inmenging der Duitsche keizers hier te lande op. Wat zij
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deden , beperkte zich tot ceremonieel, b. v. de verheffing van
Gelre tot een hertogdom.
Ook de Luxemburgsche keizers wisten er geen winst mede
te doen, dat Brabant in het bezit van hun geslacht kwam,
hoewel dit hun een tegenwicht verschafte tegen hunne Beiersche mededingers, wier geslacht thans in Henegouwen-Holland
regeerde en kenlijk geneigd scheen de pogingen voort te zetten,
die de Henegouwer Willem III had aangewend om, op het voorbeeld van Floris V, Utrecht en zelfs Friesland onder zijn gezag
te brengen. Ook de Gelderschen wilden ongeveer eene halve
eeuw later niets weten van den Hollandschen pretendent
Jan van Blois en wendden zich tot den Guliker. Zij haalden
daardoor de banden met de oostelijke naburen nauwer aan,
en, hoewel niet nauwer verbonden aan het rijksgezag dan de
overige Nederlanders, bleven zij langen tijd veel meer Duitsch,
terwijl Holland door de persoonlijke unie met Henegouwen,
evenals Brabant en Vlaanderen, in vele opzichten onder Franschen invloed geraakte.
De Friezen tusschen Vlie en Lauwers hadden intusschen de
aanvallen der Hollandsche graven in 1345 en 1396 krachtig
afgewezen, en hoewel zij een jaar later zich voor een oogenblik,
ten gevolge hunner eigene tweedracht, moesten onderwerpen,
waren ze in weinige jaren weder vrij. Maar slechts om in erger
anarchie en partijstrijd te vervallen.
Hunne landgenooten over de Lauwers geraakten intusschen
hoe langer hoe meer onder het gezag van Groningen, dat ook
Drenthe aan zich begon te onderwerpen. Van staatkundige
vereeniging scheen Nederland dan ook nog steeds even ver
verwijderd te zijn, hoewel meer en meer ééne taal hier begon
te gelden (dezelfde die in Vlaanderen en Brabant werd gesproken) en meer en meer, trots alle staatkundige verdeeldheid,
eene Nederlandsche natie zich begon te vormen.
Maar die toestand veranderde op eens, toen Philips van
Bourgondië optrad om, gebruik makende van zijn erfrecht, door
eene reeks van handelingen, die van zeldzaam staatkundig talent
getuigden , zijne macht, die zich al tot Vlaanderen en Namen
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uitstrekte , uit te breiden en zoowel in Brabant als in Henegouwen-Holland als landsheer erkend te worden.
In weinige jaren kwam toen een Nederlandsche staat tot
stand. Philips zelf onderwierp zoowel Utrecht als Gelderland
aan zijn invloed en Karel de Stoute voegde het laatste reeds
aan zijne staten toe. Was deze blijven leven, de BourgondischNederlandsche staat zou veel vroeger gevestigd zijn geweest
en misschien toen al eene innerlijke eenheid zijn geworden.
Maar zijn vroege dood deed het werk stilstaan. Toch was de
samenhang der Nederlandsche gewesten toen reeds zóó sterk
geworden, dat zij zelfs in hun streven om de regeeringsmacht
te beperken vereenigd optraden en dat alleen Gelderland gebruik maakte van de gelegenheid om zijne zelfstandigheid te
hernemen. Zelfs Vlaanderen, hoe ver 't ook in zijn verzet ging,
wierp zich niet in de armen van Frankrijk.
Zoo kon het werk door de Oostenrijksche opvolgers der
Bourgondiërs weder worden opgevat en op nieuw eene sterke
algemeene regeering worden georganiseerd.
Tegenover het buitenland golden de Nederlanden voortaan
als één staat. Ook de ingezetenen erkenden, dat dit hun belang
was. Holland en Brabant vooral dankten hunne steeds toenemende welvaart voor een goed deel aan de krachtige bescherming der algemeene regeering. Vergeleken de bewoners
dezer gewesten daarmede den toestand hunner nog onafhankelijke buren, dan zegenden zij zeker hun lot.
En langzamerhand zagen ook dezen dat in, en begon hun
verzet tegen de pogingen der Oostenrijksche vorsten om ze
onder hun gezag te brengen, te verminderen. In Friesland was
't eene ware uitredding uit een toestand van hopelooze anarchie,
welke zelfs door de onderwerping aan het gezag der Saksische
hertogen niet had kunnen bedwongen worden. Één voor één
begaven zich daarop de overige tot nog toe zelfstandige gewesten onder het Oostenrijksche gezag, half vrijwillig, half
gedwongen. De tegenstand daartegen was soms krachtig genoeg,
maar steeds een tegenstand ter handhaving van voor de landen
zelven dikwijls drukkende voorrechten. Zelfs in Gelderland kan
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bezwaarlijk van een nationalen tegenstand worden gesproken ,
hoezeer die tegenstand ook bij een deel der bevolking toejuiching
en ondersteuning vond.
Na den dood van hertog Karel miste daar een voortzetten
van den door dezen opgegeven tegenstand, ten bate van den
Gulikschen hertog, alle reden van bestaan. Met recht kan men
zeggen , dat het traktaat van Venloo , waarbij Gelderland zich
in 1543 aan Karel V onderwierp, de sluitsteen was van den
Nederlandschen staat.
Maar al bestond er een staat, daarom bestond er nog geen
innerlijke staatkundige gemeenschap tusschen Zijne deelen. Want
de regeering was de eenige band, die de overigens volkomen
zelfstandige gewesten samenhield. Wel is waar waren de bewoners dier gewesten kinderen van éénzelfden stam en was 't
onmiskenbaar, dat zij in vele opzichten bijeen behoorden, en
zeker begrepen zij dat zelven ook, maar vooral in die dagen
waarborgde dat allerminst tegen scheuring.
Aan den Nederlandschen staat dier dagen ontbrak wat het
Zwitsersche eedgenootschap zoo sterk maakte : het spontane,
vrijwillige in den oorsprong. Daar bestond de gemeenschap al,
eer door het Eeuwig verbond de band gelegd was : één voor
één waren de cantons toegetreden, steeds geheel vrijwillig,
steeds wanneer het onvermijdelijk was. Hoe los de band ook
was, hij was nochtans z(5(5 sterk, dat zelfs de stormen van den
hervormingstijd hem niet konden verscheuren.
Hier in Nederland daarentegen was de band gelegd, eer de
gemeenschap bestond, was de vereeniging eene veelal gedwongene geweest. Geen wonder, dat de drang der tijden deze te
machtig was, niettegenstaande alle pogingen der vorsten om
haar sterker te maken. Te meer misschien , omdat die pogingen
in vele opzichten niet met den wensch der bevolking overeenkwamen.
Karel V, zelf een geboren Nederlander, heeft blijkbaar besef
gehad van wat er aan zijne Nederlanden ontbrak. Hij deed al het
mogelijke om ook eene inwendige gemeenschap te doen ontstaan;
hij bepaalde er zich niet toe den uitwendigen band aan te halen.
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Hij maakte niet alleen de gemeenschap los, die er tusschen
enkele dezer landen (Vlaanderen en Artois) en Frankrijk bestond, en voegde alle gewesten samen tot één kreits van het
Duitsche rijk, zoodat hij de eenheid zijner Nederlanden en
hunne verbinding met het Rijk tegelijkertijd regelde (bij het
verdrag van Augsburg in 1548); maar hij voegde ook bij de
Pragmatieke sanctie van het volgende jaar de bepaling, dat zij
niet anders dan te zamen op zijne opvolgers konden vererven.
En de meeste veranderingen, door hem in het bestuur gebracht,
hadden gelijke strekking.
Waren de tijden rustig gebleven, zijn werk zou bijna zeker
blijvend zijn geweest, de inwendige gemeenschap zou van zelf
zijn gekomen. Zelfs onder de omstandigheden, welke zich thans
voordeden, bleek de Nederlandsche staat een vrij groot weerstandsvermogen te bezitten ; eene scheuring kon wel niet belet
worden, maar eene volkomen oplossing van den staat in zijne
deelera, een terugkeer tot de toestanden van twee eeuwen
geleden bleek onmogelijk.
Maar het werk van Karel V had een storm te doorstaan,
zoo geweldig als zelden een land getroffen heeft. De hervormingsbeweging heeft hier den stoot gegeven tot eene omwenteling.
Toch droegen zoowel die hervormingsbeweging als die omwenteling in den beginne een algemeen Nederlandsch karakter
en schenen zij voor de inwendige gemeenschap allerminst
nadeelig. Nooit beperkten zij zich tot enkele gewesten, al waren
zij niet in alle even sterk ; alleen Luxemburg bleef er buiten.
De strijd tegen Granvelle, de beweging van het Compromis, de
hagepreeken, de consistoriën, de beeldenstorm, 't zijn alle
zaken, die alle Nederlanders aangaan. Niet gebrek aan samenhang der gewesten heeft de overwinning der regeering verzekerd ; integendeel, de eenheid had niets met de beweging of
met de onderdrukking daarvan te doen. Zelfs de invoering der
nieuwe bisdommen, hoevele bijzondere belangen zij ook schaadde,
hoezeer zij ook eene versterking der regeeringsmacht was, raakte
die eenheid niet. En evenmin waren na Alva's komst de eerste
pogingen der ballingen voor deze gevaarlijk. Maar wel was dit
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het geval met het feit, dat in 1572 alleen in Holland en
Zeeland de opstand slaagde. Want van toen af ontstond eerre
eerste scheuring : tegenover de gemeenschap der Nederlanden
stelde zich de gemeenschap der rebellen-confederatie. Ik heb
elders ') dit punt breedvoerig genoeg besproken, om er hier
over te mogen zwijgen.
Van toen af was 't gedaan met den staat der Nederlanden;
doch de grondslag was gelegd voor een anderen staat, voor
Nederland. Voor dien staat, die vooreerst niet meer dan een
statenbond kon wezen, werd de grond gelegd in de Unie van
Holland en Zeeland, die voor Nederland was wat het verbond
van Brunnen, van 1315, voor Zwitserland is geweest.
Eenmaal op ééne plek gescheurd, was de band, die door
de Bourgondiërs gelegd en door Karel V vernieuwd was, niet
meer tegen den druk bestand, die er op werd uitgeoefend.
Vergeefs trachtte Willem van Oranje de eenheid te behouden ; de pogingen, die hij aanwendde om de scheur te
dichten, verhaastten zelfs eerder de volkomen breuk, 't meest
zeker de poging om een nieuwen band om de Nederlanden te
slaan, toen de oude band ze scheen te begeven. Want zeker
heeft niets de geheele afscheiding der Walen záó verhaast,
niets de felheid der hartstochten bij katholieken en protestanten
zóó aangewakkerd als de Unie van Utrecht en de Religie-vrede,
hoezeer 't ook in Oranje's bedoelingen lag om door deze overeenkomsten beide partijen te verzoenen.
Maar hoewel de staat der Nederlanden, zooals hij door de
Bourgondiërs en Oostenrijkers was gesticht, reddeloos verloren
ging, het werk van Willem van Oranje is daarom geenszins
te vergeefs geweest. Want alleen door dat werk is 't mogelijk
geworden , dat uit de zeven Noordelijke gewesten de staat der
Vereenigde Nederlanden is ontstaan.
Die staat droeg echter een geheel ander karakter dan die
1 ) In mijne Bijdragen tot de geschiedenis der scheiding van
Noord- en Zuid-Nederland, in: Bijdragenjvoor vaderl. Gesch. en
Oudheidkunde, 3 , Reeks, deel VII, blz. 250.
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der Bourgondiërs. Zeker, Zijne vestiging ware niet mogelijk
geweest, als deze er niet aan was voorafgegaan, als hij niet
had bestaan uit deelen van dezen en als hij niet gelegen ware
geweest binnen bepaalde grenzen, benoorden de groote rivieren,
en bewoond door één volk, dat één taal sprak en dat innerlijk
één was. Bij dezen staat, bij de republiek der Yereenigde
Nederlanden, bestond hetzelfde, wat het Zwitsersche eedgenootschap zoo sterk maakte, het spontane en vrijwillige in
het ontstaan : de gemeenschap bestond er, eer de band werd
gelegd.
En die band was, evenals in Zwitserland, een onverbreeklijke.
De Unie van Utrecht draagt zeker in bijna elk opzicht een
geheel ander karakter dan het Stanser Verkomniss; maar in
één punt is zij daaraan toch geheel gelijk. Door het laatste
waren al de verschillende eeuwige, onverbreeklijke verbintenissen der Zwitsers samengevat in één algemeen, onverbreeklijk
verbond. Welnu, ook de Unie van Utrecht is een alle hare
leden omvattend, onverbreeklijk en eeuwig verbond. Aan die
eigenschap dankte zij hare kracht en haar langdurig bestaan.
Bijna geen harer bepalingen is volledig uitgevoerd of voldoende geëerbiedigd, maar wel die eene, dat de gewesten
nooit gescheiden mochten worden , op welke wijze ook.
Vandaar, dunkt mij, dat de Unie de band kon zijn, binnen
welken de provinciën bijeen konden blijven, totdat zij tot één
geheel waren samengegroeid. Dat dit echter kon geschieden
was, meen ik, alleen mogelijk door het werk der Bourgondische
en Oostenrijksche vorsten. Want ware dat niet voorafgegaan,
dan zouden de provinciën nimmer zoo spoedig een dergelijk
onverbreeklijk verbond hebben opgericht. En dat laatste was
noodig. Er was voor haar geen tijd om langzaam één voor één
zich bijeen te voegen, zooals de Zwitsersche cantons gedaan
hadden.

IV.
Uit het voorafgaande volgt, dunkt mij , vrij duidelijk, dat
van eene vergelijking tusschen den Nederlandschen en den
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Zwitserschen bondstaat eigenlijk geen sprake kan zijn vóór de
vestiging der Nederlandsche republiek. Voor het vroegere tijdperk is daartoe de overeenkomst al te gering , zijn de grondslagen , de oorzaken der vereeniging bij beiden te verschillend.
Houdt men dat in het oog , dan bemerkt men al heel spoedig,
dat in den Nederlandschen bondstaat , of laat ik liever zeggen
in den Nederlandschen statenbond , talrijke kiemen van een
eenheidsstaat aanwezig waren , die in het Zwitsersche eedgenootschap geheel, en al ontbraken.
Natuurlijk bedoel ik hier niet de natuurlijke gesteldheid des
lands , die , in een gedeelte van Zwitserland althans , sterke
natuurlijke scheidsmuren heeft opgericht, terwijl in Nederland
de grenzen der gewesten niet zelden kwalijk waren te erkennen, zoodat de overgang van het eene tot het andere allergemakkelijkst was. Neen, ik bedoel uitsluitend de historische
oorzaken.
En die hangen bijna allen samen met het werk der Bourgondiërs, dat in het Zuiden voldoende is geweest om de gewesten bijeen te houden, niettegenstaande deze gesplitst waren
in twee groepen, die tijdens den strijd met Spanje elkander
bitter vijandig waren en , door verschil in taal , zeden en volkskarakter, steeds scherp gescheiden zijn gebleven.
Een dergelijk diep ingrijpend werk moest overal diepe sporen achterlaten. De Nederlanders waren er in de eerste plaats
door gewoon geraakt om gezamenlijk geregeerd te worden door
een gemeenschappelijk opperbestuur. Zij waren dat zóó gewoon,
dat zij bij den opstand terstond eene dergelijke regeering zochten in te richten. Reeds de Hollanders en Zeeuwen deden 't,
zoodra zij in 1572 hun verbond sloten. En evenzoo deden de
Utrechtsche bondgenooten, zoodra zij de Unie gesloten hadden.
En toen de organen der oude regeering , die in 1576 in handen
der bewegingspartij was gekomen , met die der Utrechtsche
bondgenooten samensmolten , in 1584, begon men in de toen
bijeengebleven , door de Unie van Utrecht beheerschte confederatie terstond nieuwe dergelijke organen te maken en bij
verloop van tijd aan te vullen , zoodat er, toen de republiek
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definitief gevestigd was , een voor dien tijd vrij volledig stel
regeeringsorganen voor de generaliteit der Unie (of laat ik
liever zeggen de gemeenschap) aanwezig was , allen echter ont
leend aan Bourgondisch-Oostenrijksche inrichtingen.
In Zwitserland was dat geheel anders. Het eedgenootschap
bezat maar één enkel gemeenschappelijk orgaan , de Tagsatzung,
de vergadering der aan den last hunner committenten gebondene afgevaardigden der dertien volledig souvereine cantons.
Zoowel wat werkkring als wat samenstelling betrof, geleek die
vergadering in vele opzichten op de Staten-Generaal, met deze
ééne uitzondering, dat zij niet permanent was.
Maar eenig ander regeeringslichaam of zelfs ambtenaar bezat
het eedgenootschap niet, buiten de voogden (de baljuwen of
drosten , zouden wij zeggen) der gemeenschappelijk geregeerde
landen. Zelfs bestond er geen gemeenschappelijk leger, maar
waren er alleen contingenten der eed- en bondgenooten , over
wier sterkte en aanvoering de Tagsatzung, als 't noodig was,
de noodige bepalingen maakte. Eerst in 1668, toen door de
oorlogen van Lodewijk XIV het bestaan van het eedgenootschap bedreigd scheen, werd hiervoor eene vaste regeling
gemaakt. Bijeenroeping en voorbereiding der vergaderingen
werden door het voorzittende lid (den „Vorort") Z ü rich gedaan,
dat dientengevolge eene exceptioneele stelling innam.
Natuurlijk was eene zoo eenvoudige staatsmachine slechts
voor zeer weinig arbeid geschikt en kon zij alleen dienen in
eene gemeenschap, waar de deelen zoo goed als geheel zelfstandig waren. Hoezeer dat het geval was, blijkt uit het rustig
naast elkander bestaan , binnen de banden van het eedgenootschap, van twee „Sonderbiinde" , een verbond der katholieke
en een der protestantsche cantons , ieder met eene eigene Tagsatzung. Toen in het hedendaagsche, veel nauwer vereenigde
Zwitserland een sonderbund ontstond, brak er terstond eene
revolutie uit.
Niet minder duidelijk blijkt de groote zelfstandigheid der
cantons uit hun recht om afzonderlijk verbonden te sluiten,
mits die niet met het gemeenschappelijk belang streden. Alleen
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het recht van oorlogvoeren kwam uitsluitend aan het eedgenootschap toe.
In de Nederlandsche republiek daarentegen dwongen reeds
de omstandigheden, waarin men verkeerde , tot het verleenen
van ruime bevoegdheid aan de Generaliteit. De gemeenschappelijke belangen waren hier oneindig veel talrijker; tegenover
Europa verkeerde Nederland in eene geheel andere positie dan
het Zwitsersche eedgenootschap.
Terwijl dit tot meer eenheid drong, werd de gemeenschap
nog krachtig gesteund door het sterke monarchale element, dat
ook na de omwenteling , na de vestiging der republiek zelfs,
bleef bestaan en zoowel in de afzonderlijke deelera als in het
geheel geen geringen invloed uitoefende.
Men moet wel in het oog houden, dat het Zwitsersche eedgenootschap bestond uit republieken , uit vrije steden , met of
zonder gebied, en uit zich zelf regeerende landgemeenten.
Verreweg de meeste dezer hadden zich in dat verbond begeven , 't zij om zich te beter te kunnen onttrekken aan de
macht van hunnen landsheer, 't zij om zich te beter tegen
gevaar van de zijde van naburige landsheeren te kunnen dekken.
Het eedgenootschap diende tot bescherming van de republikeinsche
instellingen der leden , 't zij die instellingen aristocratisch , 't zij
zij democratisch waren. Wel bevonden zich onder de zugewandten enkele geestelijke heeren , de abt van Sint-Gallen bv.
(de Toggenburger graven waren reeds lang uitgestorven en
hunne bezittingen meestal aan enkele cantons, vooral Zrich,
vervallen); maar zij waren eene uitzondering en hadden buiten
hun onmiddellijk gebied geen gezag. Zelfs was aan dezen abt de
macht over zijne stad, die ook onder de zugewandten behoorde,
onttrokken, evenals die over het grootste deel van Appenzell,
't welk onder de cantons eene, zij 't ook de laatste, plaats innam.
De eedgenooten hadden daarenboven nimmer eenen gemeenschappelijken landsheer gekend; vele waren in de zestiende
eeuw al sinds onheuglijke tijden geheel vrij. De strijd, dien het
eedgenootschap zoowel als Zijne afzonderlijke leden te bestaan
hadden gehad, was steeds tegen vorsten, vooral de Oostenrijksche
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vorsten, gericht geweest en droeg steeds eenigermate het karakter van een vrijheidsoorlog.
Maar bij de Nederlanders was dat geheel anders. Hoezeer
ook strevende naar zelfstandigheid en zelfbestuur. hadden alle
gewesten altijd het wettig gezag van den landsheer erkend. De
Friezen alleen hadden zich tegen het graaflijk gezag verzet,
maar minder omdat dit het gezag van een graaf, dan omdat
het gezag was.
Bij den opstand was de strijd ook geenszins tegen den
landsheer als zoodanig gericht , maar tegen het misbruik, dat
van zijne macht gemaakt werd. Men streed volstrekt niet met
het doel om eene republiek te vestigen. Integendeel, men deed
hopelooze pogingen om een anderen landsheer te verkrijgen,
toen men den koning van Spanje had afgezworen. En dien
landsheer konden de Nederlanders der zestiende eeuw zich
niet anders voorstellen dan als een gemeenschappelijken.
Wel is waar hadden Holland en Zeeland getracht in den
prins van Oranje een eigen graaf te winnen , maar zonder formeel uit het algemeen verband te treden , dat door den hertog
van Anjou heette te worden geregeerd. En andere gewesten ,
Utrecht en Gelderland b. v., gaven den wensch te kennen,
dat Willem I ook hun vorst zou worden. Ware deze blijven
leven, niet onwaarschijnlijk zou hij, zij 't ook met zeer beperkte
macht , landsheer van alle vrijgebleven gewesten zijn geworden. Zijne nazaten zijn alleen door bijzondere omstandigheden
belet geworden, die waardigheid te verkrijgen. Steeds werd het
aanbieden van dat gezag in één gewest beschouwd als het
begin van het herstel der algemeen geldende vorstelijke waardigheid. En dit monarchaal beginsel, tevens een beginsel van
eenheid, bleef bestaan. 't Leefde voort in het stadhouderschap
over een aantal provinciën te gelijk, dat, zoo al niet altijd
formeel, dan toch feitelijk erflijk was in de nauw verwante
huizen van Oranje en Nassau. En niet minder in het algemeen
kapitein- en admiraal-generaalschap , dat , het laatste formeel,
het eerste feitelijk , door Maurits, beiden formeel door alle
volgende prinsen van Oranje werden bezeten.

125
Na den dood van Willem II ging het ophouden van het
stadhouderschap dan ook gepaard met het overwicht van de partij
der provinciale zelfstandigheid; de verheffing van Willem III
daarentegen haalde den band tusschen de provinciën weder
nauwer aan, gaf het overwicht in den staat weder aan de gemeenschap. De strijd der regentenpartij tegen de stadhouders
was trouwens tevens een strijd voor de provinciale zelfstandigheid, die ook nimmer sterker was dan in de eerste helft der
achttiende eeuw, in het tweede stadhouderlooze tijdvak. Toen
Willem IV erfstadhouder van alle gewesten was geworden, had
het unitaristisch beginsel eene groote overwinning behaald.
Nederland begon eerst toen recht vereenigd te zijn, alsof 't
maar ééne provincie was, zooals de Unie het uitdrukte.
Ook dit was een gevolg van het verleden , niet het minst
van het bijeenzijn der gewesten onder de Bourgondisch-Oostenrijksche landsheeren.
Misschien komt echter de meerdere eenheid van den Nederlandschen staat boven het Zwitsersche eedgenootschap nergens
sterker in uit dan in de wijze, waarop de godsdienstquaestie
in beide landen geregeld werd. Want ook in Zwitserland heeft
die eenera niet minder sterken invloed uitgeoefend dan in
Nederland. Nimmer is het eedgenootschap dichter bij zijnen
ondergang geweest , nimmer heeft het zóó groot gevaar geloopen van uiteen te spatten, dan toen die vraag er de gemoederen had, verdeeld. Zelfs toen de strijd was bijgelegd, kon dat
niet voor goed geschieden. Nog verscheidene malen zijn er heftige burgeroorlogen om gevoerd , zelfs nog in het begin der
achttiende eeuw. Maar altijd eindigde de strijd met een compromis, dat daar mogelijk was , omdat in den lossen band van
het eedgenootschap ruimte was overgelaten aan de leden, die
het bijeenblijven van protestantsche en katholieke cantons toeliet , — iets, wat in die dagen in elke nauwere vereeniging onbestaanbaar was gebleken. Een paar woorden tot toelichting zijn
misschien niet overbodig.
De hervorming had in Zwitserland in den beginne alleen
in Zürich vasten voet gevat; maar daar was dan ook de nieuwe
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leer de eenige gedulde geworden. Van verdraagzaamheid wilden
de Zwitsers al evenmin weten als de andere volken van dien
tijd. Dat verwekte algemeene opschudding bij de andere eedgenooten ; 't scheelde niet veel, of men had de kettersche stad
uit het verbond gestooten. Maar weldra won de hervormde
leer veld , vooral in de steden. Na een paar jaar waren deze
meest allen door haar gewonnen ; alleen Luzern en Freiburg
hielden onwrikbaar aan de Kerk vast, evenals de drie oudste
cantons.
Terwijl Zürich nu met het toen protestantsche Constantz
in het „christliche Burgrecht" trad, — een verdedigend ver
bond, waartoe ook Bern en andere steden toetraden , — wendden
zich de Woudsteden tot Oostenrijk en sloten in 1529 een verbond tot onderlinge verdediging met Ferdinand I.
Vergeefs verklaarden de andere eedgenooten dit laatste in
strijd met de belangen van het eedgenootschap en eischten de
vernietiging er van. Toen de Woudsteden begonnen in de
„gemeine Herrschaften" ketters te vervolgen en dezen zelfs met
den dood straften, greep Zürich naar de wapens. Maar de overige eedgenooten en enkele naburige steden , zooals Constantz
en Straatsburg, brachten door hunne bemiddeling 'een verdrag
tot stand, den zoogenaamden eersten vrede van Kappel, waarin
werd vastgesteld, dat verschil van godsdienst geen verschil van
rechten voor de cantons ten gevolge zou hebben en dat in de
gemeenschappelijk bezeten landen in elk dorp of stad die godsdienst zou worden toegelaten, welken de meerderheid der
bevolking voorstond. In de cantons zelven daarentegen dacht
men niet aan toelating van zulk een beginsel; daar moest de
minderheid zich schikken naar de meerderheid of het land verlaten.
Doch de te Zürich heerschende protestantsche partij was
met de behaalde voordeelen niet tevreden. Z ij stelde den
eisch , dat niet het getal , maar de macht der verschillende
cantons op de Tagsatzung zou gelden, wat aan Z ürich en Bern
de hegemonie zou hebben verzekerd ; zij riepen dus eene oude
quaestie in het leven , die door het Stanser Verkomniss wel
was ter zijde gesteld, maar niet uitgemaakt.
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Dit drijven deed in 1531 den strijd op nieuw uitbarsten.
Z ü rich leed in den slag bij Kappel, waar Zwingli den dood
vond, eene verpletterende nederlaag en moest, evenals Bern,
bij den tweeden vrede van Kappel (20 November 1531) zich
voor de protestanten zeer nadeelige en vernederende voorwaarden laten opleggen.
De terugkeer tot de katholieke Kerk van een goed deel der
gemeenschappelijke onderdanen, en op den duur zelfs van enkele
cantons en bondgenooten , was er het gevolg van. Doch het
eedgenootschap bleef behouden ; het bewustzijn , dat dit bovenal
noodig was, stemde zoowel de katholieken tot matiging als het
de protestanten tot toegeven bewoog. Weliswaar stonden voortaan de onderling afzonderlijk verbonden katholieke en protestantsche cantons scherp tegenover elkander en was daardoor
de kracht van het eedgenootschap gebroken ; wel verbitterde
de gewoonte, om op de Tagsatzung alleen het getal en niet de
macht der cantons in aanmerking te nemen, de sedert Soloturns
terugkeer tot de oude Kerk tot eene minderheid geworden protestanten , die wegens hun grooter getal en rijkdom in alle gemeenschappelijke lasten veel meer bijdroegen ; wel gaf dit zelfs meermalen aanleiding tot nieuw geweld; maar toch , het beginsel , dat
beide godsdiensten in het eedgenootschap naast elkander stonden , bleef gelden. Zelfs werd het overstemmen bij meerderheid
in godsdienstzaken opgeheven, en leerden op den duur in
de gemeenschappelijk geregeerde landen, later zelfs in een
enkel canton, in Glarus, protestanten en katholieken verdraagzaamheid jegens elkander. Appenzell echter moest in twee
deelen , Inner- en Ausser-Roden , worden gesplitst , die echter
op de Tagsatzung samen ééne stem hadden uit te brengen.
En hoewel op den duur de bevrijding van Genève van de
Savooische heerschappij, waardoor die stad onder Berns bijzondere bescherming geraakte , en de verovering van Waadtland
door Bern aan de protestanten (vooral aan dit machtigste en
grootste aller cantons) een toenemend overwicht in het eedgenootschap verschafte en de godsdienststrijd , zooals ik reeds
zeide, nog herhaaldelijk uitbarstte , is in dien toestand geene
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verandering gebracht. Langzamerhand sleten ook in Zwitserland
de scherpe tegenstellingen der beide godsdienstige partijen uit
en leerden beiden verdraagzaamheid. Dat dit mogelijk was, dankte
men aan het voortdurend sluiten van compromissen na elke
botsing, waarbij de overwinnaars steeds vermeden de overwonnenen tot het uiterste te drijven. Dat kon in Zwitserland
geschieden, omdat de godsdienst sedert den vrede van Kappel
eene cantonnale zaak was geworden en men zich van weerszijden
onthield van pogingen, om ook in het eedgenootschap ééne
kerk te doen zegevieren. Dat lag geenszins aan minder ijver
of aan meer verdraagzaamheid : ook in Zwitserland oordeelde
men het cujus regio ejus et r e 1 i g i o billijk. Maar daar
was plaats voor zooveel godsdiensten, voor zooveel staatskerken,
als er leden van het eedgenootschap waren.
Dat was in Nederland geenszins het geval. Mij ontbreekt
de ruimte om dit hier in 't licht te stellen. 't Zal trouwens
kwalijk noodig zijn.
Willem I schoot te kort in zijn streven om verdraagzaamheid
op de eene of andere wijze ingang te doen vinden; maar de
Nederlanders slaagden er ook niet in, om in eene enkele
provincie aan ééne Kerk de alleenheerschappij te verzekeren.
Alleen in de Waalsche gewesten en later, na de verovering
door Parma, in de overige Zuidelijke provinciën kon dat geschieden, maar alleen met geweld.
In het Noorden werd wel, evenzeer door geweld, de hervormde Kerk de eenige openlijk erkende; maar een zeer groot
gedeelte der bevolking bleef daarbuiten. Er bestond wel eene
Staatskerk, maar geen Kerk der geheele bevolking. De godsdienst was in Nederland geen zaak van de provinciën, zooals
in Zwitserland van de cantons, maar eene aangelegenheid, die
de Generaliteit aanging. 't Is waar, dat de tekst der Unie het
tegenovergestelde wilde. Daarin was de regeling van den godsdienst uitdrukkelijk aan de provinciën voorbehouden. Maar de
natuur was sterker dan de leer. De provinciën , overigens zoo
geneigd om hare zelfstandigheid te handhaven, gaven die op
dit punt op. Alleen Holland verzette zich, en ook daar slechts
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een gedeelte niet zoozeer der bevolking als der regeerende
klasse, en deze stelde zich daarbij alleen op een staatkundig,
niet op een godsdienstig standpunt.
Reeds in 1586 hadden de regenten moeten toegeven aan
den eisch der Calvinisten. Leicester had reeds eene algemeene
synode der hervormde Kerk bijeengeroepen; alleen de omstandigheden beletten het tot stand komen van haar werk. Maar de
regenten zegepraalden slechts voor korten tijd. Dogmatische
twisten deden den eisch op nieuw stellen. Er ontstond een felle
strijd, misschien de droevigste episode uit onze geschiedenis, en
die strijd werd beslist ten voordeele van de gemeenschap.
Van dien tijd af is er steeds strijd geweest tusschen de
regenten-partij, die de provinciën souverein wilde laten blijven,
en het overige deel der natie, dat meer eenheid onder den
prins van Oranje wilde. Een dergelijken strijd heeft Zwitserland
niet gekend, voordat het eedgenootschap te gronde was gegaan.
Geen wonder waarlijk, dat, toen de oude republiek in
Nederland was ondergegaan, de worsteling tusschen Unitarissen
en Federalisten eindigde met eene volkomene overwinning der
eersten, en dat zelfs bij het herstel der onafhankelijkheid in
1813 in de grondwet van den Nederlandschen staat maar
weinig sporen overbleven van den ouden toestand. Evenmin
behoeft men zich te verbazen , dat, na 1798, de Zwitsers niet
aflieten van een razenden, telkens opvlammenden partijkamp
eer Napoleon met ijzeren hand de rust herstelde en hun eene
regeling opdrong, die in vele opzichten een herstel was van
het oude eedgenootschap.
Nog minder zeker, dat bij de reactie van 1814, toen de
Helvetische republiek begraven was, in den beginne, in de
grondwet van 1815, het beginsel der cantonnale souvereiniteit
de overhand behield en dat ook voor het vervolg, bij alle
latere versterking van de souvereiniteit van het geheele verbond, toch nog de federalistische begrippen het Zwitsersche
volk als in het bloed bleven zitten, terwijl in Nederland geen
sterveling na 1814 gedacht heeft aan een herstel van den
ouden staat der Vereenigde Nederlanden.
9
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Want zelfs die staat was (ik meen 't te hebben aangetoond)
oneindig meer eene eenheid dan het Zwitsersche eedgenootschap.
Zijne inwendige natuur was eene andere. De vele in 't oog
vallende punten van overeenkomst zijn allen uitwendige, berusten
op eigenaardige toestanden, die het gevolg waren van omstandigheden. Zeker, ook in de Nederlanden bestonden naast volledig
bevoegde provinciën (evenals in Zwitserland naast volledig bevoegde cantons) bondgenooten (althans één bondgenoot, Drente),
evenals in Zwitserland de „zugewandte Orte." En evenzeer bezat
zoowel het eedgenootschap als de republiek onderdanige landen :
het eerste Thiirgau en stukken van Aargau, de laatste de
Generaliteitslanden. Alleen onderdanen van enkele provinciën,
zooals in Zwitserland zoovele cantons bezaten, waren hier niet.
Ook de Staten-Generaal hadden in samenstelling, bevoegdheid
en werkkring veel overeenkomst met de Tagsatzung, en, wat
zeker 't voornaamste was, in beide landen gold het beginsel,
dat alleen de volledig bevoegde deelen de regeering uitoefenden
en dat die deelen allen gelijke rechten en gelijk gewicht hadden,
onverschillig of zij groot of klein, arm of rijk waren.
Maar daarmede houdt ook alle overeenkomst op. Zoodra
men dieper onderzoekt, blijkt het verschil '). En dat spreekt
van zelf. Want Nederland werd een bondstaat, toen het door
eene omwenteling werd belet zijne natuurlijke ontwikkeling
voort te zetten ; de federatie was een staatsvorm, dien het uit
nood aannam. In Zwitserland daarentegen was de federale vorm
het gevolg van de natuurlijke ontwikkeling, de vestiging van
den bondstaat de natuurlijke uitkomst van het verleden. Daarom
was daar de staatsvorm blijvend, die hier te lande slechts
voorbijgaand is geweest.
1 ) Zoo is o. a. de overeenkomst tusschen de positie van Drente en die der
Zugewandten meer schijnbaar dan werkelijk. Niet alleen, omdat Drente de
eenige niet stemmende bondgenoot was, maar vooral, omdat men het gewest
alleen daarom op die ondergeschikte plaats liet, omdat het zooveel geringer
was dan de andere. Wat in Zwitserland een regel was, het opnemen van
,,zugewandten", was hier eene uitzondering. En zoo is 't ook met de Generaliteitslanden tegenover de „gemeine Vogteien".

MIDDELEEU WSCH NEDERLAND.
(1885.)

„Wanneer begint eigenlijk de geschiedenis van Nederland?"
Die vraag heb ik mij zelven dikwijls gesteld, maar nog nooit
er een voldoend antwoord op gevonden. Ik weet wel, dat,
wanneer wij daarbij alleen het oog hebben op het verhaal van
gebeurtenissen, die plaats hebben gehad op den grond, die
tegenwoordig het gebied van Nederland in Europa uitmaakt ,
dat antwoord spoedig gevonden is. Iedere schooljongen kan het
dan geven ; immers , hoezeer ons onderwijs ook is gemoderniseerd , het van ouds bekende „100 v. Chr. Aankomst der Batavieren hier te lande" schijnt tegen alle paedagogische revolutiën bestand. Misschien is dat wel goed; ik althans zal niet
trachten het onze schooljeugd te ontrooven, al evenmin als
b. v. Sint Niklaas. Laat ons toch niet te geleerd bij onze kinderen zijn ! Maar wanneer wij niet tegen kinderen spreken ,
wordt het anders. Dan bedoelen wij met de vraag , die ik hier
neerschreef : wanneer behooren de gebeurtenissen , die hier
te lande plaats hebben , niet meer tot de geschiedenis van
Romeinen of Germanen, van Franken of Duitschers , maar voor
alles van Nederlanders ; wanneer is er een Nederland, even goed
als er een Frankrijk of een Engeland is ? Die vraag is mij in
de laatste jaren , ik mag wel zeggen , gaan vervolgen , sedert
ik het eerste deel heb gelezen van het in vele opzichten merk-
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waardige boek , dat Busken Huet onder den titel Het land
van Rembrand heeft uitgegeven. Want daar wordt aan de
Nederlanders der dertiende , veertiende en vijftiende eeuwen
het verwijt gedaan , dat zij niets oorspronkelijks , niets echt Nederlandsch hebben voortgebracht, dat zij , met name op het
gebied van kunst en letterkunde , slechts kopieën hebben geleverd. Gaarne verklaar ik mij volkomen onbekwaam om dit
oordeel te weerspreken ; maar als het eenigszins gegrond is,
dan meen ik , dat de oorzaak van dit gebrek. aan oorspronkelijkheid alleen daarin ligt, dat de Nederlanders van de dertiende
en veertiende en zelfs van de vijftiende eeuw nog geen Nederlanders waren , zoodat het oordeel in geen enkel opzicht een
verwijt kan inhouden. Wie toch zou hen, als zij nog geen
Nederlanders waren , kunnen hard vallen, dat zij niets oorspronkelijk Nederlandsch voorbrachten?
Mogelijk kan 't geen kwaad, wanneer ik tracht mijne gedachten over dit punt eens uit te spreken en de aandacht
mijner lezers vraag voor dat zoo weinig behandelde onderwerp:
Middeleeuwsch Nederland , dat wil zeggen (naar mijne meening
althans) Nederland , eer er een Nederland was.
Men zal daarbij wel in 't oog willen houden , dat mijne uitspraken veelal slechts gissingen zijn , dat menig vraagpunt alleen
is besproken om de aandacht op te wekken en dat 'ik allerminst
hier iets volledigs meen te geven.

1.
Al dadelijk moet ik spreken over dat struikelblok van eiken
onderzoeker op 't gebied onzer geschiedenis in de Middeleeuwen, het gebrek aan bronnen. Hoeveel ook de historiographie
in die dagen in 't algemeen te wense,hen overliet en hoeveel er
ook verloren is, wat ons ook over andere landen zou kunnen
inlichten, voor Nederland is dit gebrek toch buitengewoon groot.
Wel ten koste van ontzaglijk veel arbeid en niet zonder dat
menig vraagpunt onopgelost is gebleven, maar toch met zeer
goed gevolg is de historische kritiek omtrent de meeste landen
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van Europa er in geslaagd, niet alleen de oude, traditioneele,
of laat ik liever zeggen , legendaire voorstelling op zijde te
schuiven, maar ook eene nieuwe er voor in de plaats te stellen.
Een Karel de Groote, een Richard Leeuwenhart b. v. zijn voor
ons niet meer dezelfde personen als men zich honderd jaar
geleden voorstelde ; maar zij zijn er toch en 't zijn er niet minder levende gestalten om. De toestanden van menig land of
volk in het eene of andere tijdperk staan ons duidelijker voor
oogen dan zij 't eene eeuw geleden deden , al zijn tal van
bronnen, die wij vroeger gebruikten, thans op zijde geschoven.
Er is haast geen punt, waarover niet althans eene enkele bron
uit de eerste hand ontdekt is , die ons in ruime mate het
verlies der fabelen vergoedt, die wij hebben moeten wegwerpen.
Maar voor Nederland geldt dat niet. Daar heeft de kritiek
er zeer zeker in kunnen slagen de traditie te vernietigen; maar
op vele plaatsen heeft zij slechts groote vraagteekens of in 't
geheel niets daarvoor in de plaats kunnen stellen. Want vertrouwbare mededeelingen van tijdgenooten zijn er maar weinige,
en dan nog meest zeer onvolledige; de schrijvers van lateren
datum hebben zeker niet altijd uit geloofwaardige bronnen
geput en zijn dus meestal onbruikbaar, en stukken, die als
oorkonden konden dienen , zijn er, althans voor den tijd vóór de
veertiende eeuw, veel te weinig. Daarenboven, alleen uit
oorkonden laat zich geene geschiedenis samenstellen ; deze
kunnen alleen dienen om den door de geschiedschrijvers medegedeelden gang der gebeurtenissen nader toe te lichten, ons
vooral door onderlinge vergelijking een beeld te geven van de
toestanden. Zelfs een grooter getal zou dus niet het gemis aan
geschiedschrijvers goedmaken, te minder dan het betrekkelijk
klein aantal, dat bewaard is gebleven. Toen dan ook de kritiek
zich opmaakte om hier het ware van het verdichte te scheiden,
kon zij wel af breken , maar, helaas , slechts weinig opbouwen.
De oorzaak van dit gebrek is, dunkt mij , niet ver te zoeken en
staat in nauw verband met de vraag, of men in de dertiende
eeuw al van Nederland mag spreken. Heb ik die oorzaak
weten te vinden , dan heb ik , dunkt mij, tevens het bewijs
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geleverd, waarom men dat laatste niet mag doen. Immers,
mij komt het voor, dat de bronnen zoo schaarsch zijn , juist
omdat het land geen afzonderlijk land is , nog maar een deel, en
een zeer gering deel daarenboven, van andere landen. Van daar
dat ik ook beide vraagpunten tegelijk wensch te behandelen.
Van zelf brengt ons dat midden in ons onderwerp en kunnen wij
op die wijze er toe komen bij benadering den tijd aan te geven ,
waarop van Nederland in onzen zin kan gesproken worden.
't Zal nauwelijks noodig zijn, hier te herinneren , dat van de
geschiedenis dezer landen in den lateren Romeinschen keizerstijd en tijdens de volksverhuizing zoo goed als niets bekend is.
Wat de Romeinen hier hadden gesticht, ging geheel te niet ;
zelfs de namen uit hunnen tijd gingen verloren en van het lot
der Germaansche stammen , die tijdens hunne overheersching
hier hebben gewoond , is eigenlijk niets bekend. Wij weten
alleen , dat een goed deel van het land in de macht van Franken was en dat tevens de Friezen zich verder zuidwaarts dan
in de dagen der Romeinsche heerschappij, tot aan de Schelde
toe zelfs, hadden uitgebreid. Een deel der oostelijke streken
schijnen toen al Saksisch te zijn geworden , maar op de kuststreken na werd alles op den duur onderdanig aan het opkomende Frankische rijk. Doch in de geschiedenis van dat rijk
worden deze streken zoo goed als niet genoemd; zij waren niet
meer dan ver afgelegen grenslanden, waar niets voorviel wat
de aandacht trok der weinig ontwikkelde schrijvers uit den
Merovingentijd. Ook de kerkelijke geschiedenis zwijgt er van.
Alleen zeer ter loops vernemen wij uit latere mededeelingen
van de stichting der Sint Thomaskapel door Dagobert I in de
eerste helft der zevende eeuw, waardoor Utrecht gestempeld
werd tot de bakermat van Christendom en beschaving in ons
land, Iets beter wordt het, als de Karolingen zich verheffen.
Terwijl het middelpunt van het Frankische rijk meer naar het
noordoosten wordt verplaatst en Friesland al een enkelen keer
genoemd wordt in de korte en onvolledige aanteekeningen ,
welke onder den naam van Annalen onze hoofdbron voor de
kennis dier dagen zijn, doet de prediking van het Christendom

135
ook de aandacht der kerkelijke schrijvers op deze landen vallen.
Met dat al blijven de berichten uiterst schaarsch. En geen wonder! Nergens werd in deze streken een klooster of kerk gesticht,
die door macht of aanzien uitmuntte : zelfs de kerk van Willebrord had een zeer precair bestaan. Nergens was dan ook gelegenheid voor het opschrijven en bewaren van geschiedkundige
mededeelingen of van oorkonden over schenkingen van voorrechten of goederen, aan wier behoud waarde gehecht werd.
En de enthousiastische jongeren, die de levens van Nederlands
apostelen te boek stelden , beoogden bovenal de verheerlijking
hunner geliefde heiligen en deelden maar zeer weinig mede
over de omgeving, waarin deze verkeerden. Uit hunne soms
wonderlijke compilatiën is daarom maar zelden veel op te delven, wat voor ons van gewicht is. Wij moeten dus tevreden
zijn met de berichten van annalisten, die alleen dan melding
van ons land maken , als wat daar gebeurt, hun van gewicht
schijnt voor de gebeurtenissen in de deden van het rijk, waar
hunne kloosters lagen , of voor de lotgevallen der beheerschers
van het rijk , zoo zij tot de kategorie der hof-annalisten behooren. Wij kennen dus slechts enkele feiten, die alleen door
scherpzinnige combinatie in verband te brengen zijn en zeer
licht aanleiding tot verschil van voorstelling kunnen geven.
Van de toestanden weten wij haast niets ; wat er van gezegd
wordt is meest eene gevolgtrekking uit mededeelingen over
later tijd. Wagen wij het die te maken , dan kan onze slotsom
geene andere zijn dan dat overal de meest primitieve toestanden
bestonden, waarbij noch van volk, noch van staat sprake kan zijn ,
althans niet in den zin, dien wij aan die begrippen verbinden.
Zonder twijfel zijn die toestanden zeer verbeterd in de dagen
van Karel den Groote. Dat de schrijvers van zijn tijd van de
Friesche lakens als van een gewild uitvoerartikel melding maken,
bewijst het bestaan eener zekere mate van industrie ; dat er
gesproken wordt van belangrijke handelssteden in de nabijheid
der Rijnmondingen, van Witlam en Dorestad, duidt aan, dat de
handel hier zijn weg koos langs de natuurlijke waterwegen, die
Nederland zoovele voordeelen hebben bezorgd. Nog sterker
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bewijs is de codificatie van het Friesche recht en de eerbied,
dien de Friezen den grooten koning toedroegen , tot zelfs in de
dagen, toen geschiedvervalsching op grooten schaal bij hen aan
de orde was. Maar de geschiedschrijvers van Karels tijd hebben
ons maar heel weinig over de toestanden in zijn rijk medegedeeld. Wel heeft hij in Zijne onmiddellijke omgeving een biograaf
gevonden, die eene hooge plaats inneemt onder de middeleeuwsche historici ; maar ook Einhard spreekt bijna uitsluitend
over zijn persoon, niet over zijn werk.
En de toestanden, door hem in 't leven geroepen , bleven niet
bestaan. Onmiddellijk bijna na zijn dood kwam hier weder de
chaos, werd ons land bezocht door eene verwoesting , die niet
geringer was dan die in de dagen der volksverhuizing : de
tijden der Noormannen braken aan.
't Ontbrak in die dagen niet aan geschiedschrijvers. Zelfs
staatslieden, een Nithard b.v., namen de pen op ter beschrijving
der gebeurtenissen, die zij hadden bijgewoond. En 't behoeft
niet gezegd te worden, dat zij vrij wat beter zijn toegerust dan
de annalisten. Doch die verbetering, eene vrucht der geestesontwikkeling van Karels tijd, komt ons land niet ten goede.
Want slechts zeer zelden was dat het tooneel der gebeurtenissen,
die het onderwerp van hun arbeid zijn. Trouwens, hoe kon het
anders gaan met grenslanden, nog maar sedert kort onder het
gebied van wat toen de beschaafde wereld kon heeten gebracht
en nu bezocht door de invallen van de verwoede vijanden van
al wat beschaving heette, zoodat er weldra alles als 't onderste
boven werd gekeerd ? Van de geheele organisatie uit Karels tijd
bleef hier niets over dan de verdeeling in gouwen met graaflijk bestuur en het onderscheid in recht , al naar den stam,
welke iedere landstreek bewoonde; van de stichtingen uit die
periode bleef echter dikwijls alleen maar een naam. En hoe uitnemende krachten, juist als stichters van staten, er ook in de
Noormannen scholen, hier brachten zij niets tot stand. Ook de
heerschappij van den bekenden Godfried, die nog in 't einde
der negende eeuw de Frankische wereld met angst vervulde ,
ging voorbij zonder dieper sporen na te laten dan het verblijf

137
van eiken anderen viking. Onzen Van Lennep moge 't gelukt
zijn ons dien Godfried in levenden lijve voor te stellen, 't is
een zuiver beeld zijner phantasie, dat hij in zijn Koorknaap ons
geeft, zonder eenige historische waarde. Want in werkelijkheid
weten wij niets van hem dan enkele bijzonderheden omtrent
zijn moord.
Wanneer in de tiende eeuw eenig, zij 't dan ook zeer
weinig, meer licht over de geschiedenis dezer landen wordt
verspreid, is dat te danken aan de beginnende ontwikkeling
van twee deelen van ons land, die er in zekeren zin aanspraak
op mogen maken de kern daarvan te zijn geweest : Holland en
Utrecht. De geschiedenis der kerk echter, welke het middelpunt
van beschaving, de geestelijke hoofdplaats van ons land was,
is ons maar gebrekkig bekend. Want eerst zeer laat heeft zij
in Beka een geschiedschrijver gevonden; en hoewel deze gebruik kon maken van hulpbronnen , die wij niet meer tot onzen
dienst hebben, kunnen wij hem, niettegenstaande zijne vele
goede eigenschappen, toch niet dan met eenige omzichtigheid
raadplegen, omdat wij niet altijd kunnen nagaan, of hij wel
betrouwbare berichten gebruikt en die op de rechte wijze
aangewend heeft. Wij moeten ons dus dikwijls tevreden stellen
met allerlei andere berichten , die soms alleen door hun onderling verband een zeker gewicht voor ons krijgen. Bedenkt men,
dat Salzburg, Passau, Fulda, Corvey, om van latere stichtingen
niet te spreken, al zeer kort na hunne stichting geschiedschrijvers in hun midden zagen opstaan, die zich in de eerste
plaats met de geschiedenis van hun kerk of klooster bezighielden, en dat in de geheele diocese Utrecht alleen de Egmonder
monniken een annalenwerk (en dat nog wel langen tijd na de
stichting hunner abdij) aanlegden, dan krijgt men geen hoog
denkbeeld van de ontwikkeling dezer streken, en met name niet
van die der Utrechtsche geestelijkheid.
Verkeeren wij dus omtrent de geschiedenis van Utrecht in
de eerste eeuwen na Karel den Groote, zoo al niet in het
duister, dan toch in de schemering, over Holland schijnt niet
veel meer licht, al zijn eenige feiten ontwijfelbaar vastgesteld,
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bewaard in de oudste historische opteekeningen , die op
Nederlandschen grond gemaakt werden en die ten grondslag
lagen aan het daar in de twaalfde en dertiende eeuwen opgestelde annalenwerk, dat de oudste en meest onvervalschte
bron der Hollandsche geschiedenis is, hoewel nog gering van
omvang en van letterkundig gehalte. Aangevuld door een aantal
gelukkig bewaard geblevene oorkonden, ook voor een deel op
het Egmonder klooster betrekkelijk, kan dit werk, met behulp
der berichten van tijdgenooten, die om verschillende redenen
vrij wel op de hoogte waren van hetgeen hier gebeurde, ons
eene, zij 't ook lang niet heldere voorstelling geven, zoowel
van de toestanden in een deel van ons land als van den
oorsprong van het graafschap Holland. Een geleerde, die te
vroeg aan de Nederlandsche historiographie is ontvallen,
Dr. Bolhuis van Zeeburgh, heeft het werk ondernomen om ons
dat te schetsen en daarbij al wat niet zeker is af te zonderen.
Gaat men zijn betoog aandachtig na, dan blijft er ongeveer
het volgende als historische waarheid over.
In de tiende eeuw werd het grootste gedeelte der westelijke
Friesche gouwen aan de Noordzee bestuurd door een graaf,
wiens ambt feitelijk erfelijk was geworden in zijn geslacht en
wien een groot gedeelte van het door hem bestuurde land in
eigendom geschonken was. Zoodoende was zijn belang één met
dat der bevolking, die waarschijnlijk niet zuiver Friesch meer
was, maar vermengd met talrijke landverhuizers uit andere
deelera, misschien wel vooral uit Vlaanderen ; zoo zag deze in
hem in de eerste plaats den natuurlijken landvorst. Te eerder
omdat zij maar met een zwakken band verbonden was aan het
Duitsche rijk, waar heel Friesland thans toe behoorde. Immers,
dit had het lot gedeeld van Lotharingen, om voortdurend de
twistappel te zijn tusschen het Oost- en het West-Frankische
rijk. Die beiden hadden in de tweede helft der negende eeuw
het Karolingische gebied, op Italië na, onder zich gedeeld, hoewel niet zonder dikwijls de grenslijnen te veranderen.
Eerst in den tijd, toen het geslacht der bovenbedoelde graven hier
vaste wortels had geschoten, was dus het Duitsche rijksgezag hier
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voor goed gevestigd. Daarenboven, deze Friesche gouwen aan
de monden van den Rijn en de Maas waren ten opzichte van
het overige rijk verafgelegen een in zekeren zin ongenaakbare
streken. De Friezen zelven behoorden tot geen der vier hoofdstammen van het Duitsche volk en voelden zich weinig aan
hunne Duitsche naburen verwant ; de betrekkingen met dezen
waren zeker niet heel vele, terwijl gemeenschap met vreemde
landen, met Vlaanderen, Frankrijk, Engeland, daarentegen niet
al te moeielijk was. Geen wonder dan ook, dat toen, na eene
eeuw van ongestoord bezit, een graaf uit het genoemde geslacht —
't is de derde Dirk, de vierde graaf die ons genoemd wordt -het waagde zich in het belang van zijn eigen gebied en eigen
macht te vergrijpen aan het Rijk en aan zijne naburen, de bevolking hem krachtig steunde, hem zelfs tegenstand hielp bieden
tegen het Rijksgezag, zoodat zelfs een zoo kloek vorst, als
keizer Hendrik II blijkbaar (niettegenstaande zijn bijnaam van
den Heilige) is geweest, het geraden achtte na de nederlaag
van het rijksleger bij Vlaardingen (niet bij Dordrecht) in 1018
een compromis aan te gaan met den oproerigen vasal, die
daarna althans in het bezit van den betwisten grond bleef.
Wat Dirk gedaan had, het eigenmachtig in bezit nemen van
een deel van het gebied der Utrechtsche kerk, zoowel aan den
noordelijken Rijnarm als aan de samenvloeiing van Rijn en
Maas (het zoogenaamde Mereweda of Holtland) en het eigenmachtig heffen van een tol op een der groote rivieren, der
Rijkswaterwegen dus, was geen gering vergrijp ; 't was in de
eerste plaats een inbreuk op een uitsluitend recht der kroon
en in de tweede plaats een daad van roof tegenover den handel.
Geen wonder, dat de tijdgenooten zijne onderzaten en in de
eerste plaats de kolonisten, die zich onder zijn gezag in de
moerassige wouden aan de Maas hadden neergezet, roovers
noemden en dit feit, dat de aanleiding werd tot het ontstaan
van het graafschap Holland, op rekening stelden van van heinde
en ver samengeloopen vagebonden zonder nationaliteit. Dat is
echter zeker, dat zonder den steun der bevolking, zoowel in
de wederrechtelijk bezette eilanden in de Maas- en Rijndelta
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als in de daaraan grenzende gouwen, waar Vlaardingen als
hoofdplaats gold, de graaf zijn vermetel bestaan zeker duur
zou hebben geboet. Of zijne opvolgers dit toch niet zouden hebben gedaan, toen in plaats van de hun verwante Saksers, de
hun weinig genegene , voor alles Utrecht beschermende Salische
keizers den Duitschen troon bestegen hadden, wanneer dezen
hadden kunnen volharden in hunne centraliseerende, alle macht
aan de kroon onderwerpende staatkunde, is zeer de vraag.
Wat toch gebeurde er in de dagen van den machtigsten
aller keizers, van Hendrik III? In verbond met het niet aan
het Rijk, maar aan Frankrijk vasalplichtige Vlaanderen en met
den tegen den keizer rebelleerenden Opper-Lotharingschen hertog
Godfried met den baard, zette Dirks gelijknamige zoon, Dirk IV,
het werk zijns vaders voort, sloot de riviermonden, beroofde
Utrecht van gebied en bood dapper weerstand aan alle pogingen
van den keizer om zijn gebied te veroveren. Hij zelf vond in
dien strijd den dood, en z& slecht zijn wij over den loop der
gebeurtenissen onderricht, dat wij niet weten, hoe 't hier na
zijn dood ging. 't Blijkt uit alles, dat zijn broeder, de eerste
Floris, in het bezit van het land bleef; maar of dat met of
buiten de goedkeuring des keizers plaats had, is volstrekt
onbekend.
Weinige jaren daarna was ook de keizer dood en het Rijk
in groote verwarring. Dat was tijdens de minderjarigheid van
dien haast beklagenswaardigsten aller vorsten, Hendrik IV, den
koning, die zijne krachten verteerde in één lange, heldhaftige,
maar hopelooze worsteling met den geest zijns tijds.
Bedrieg ik mij niet, dan is 't aan die verwarring toe te
schrijven, dat de Friesche landen aan de westkust en aan de
Rijn- en Maasmonden na Floris' sterven onder een gezag
kwamen, dat geheel vreemd was aan het Rijk, onder dat van
een avonturier, die, hoewel een telg van het machtige Vlaamsche
gravenhuis, eer doet denken aan een dier toen zoo talrijke
Normandische ridders, die in verre landen zich soms met hun
zwaard een gebied verwierven of ook wel als roovers of huurlingen een roemloos einde vonden, — van Robert den Fries, die
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Floris' weduwe huwde en het graafschap voor haar bestuurde.
Maar nauwelijks was voor een oogenblik het rijksgezag door
den koningsroof te Keize•sweerd, in 1062, in de handen gekomen van den geweldigen kerkvorst Anno van Keulen, den
laatsten van die groote prelaten, die boven alles de eenheid
des Rijks voorstonden en daarbij voor geenerlei middelen terugdeinsden, of het met voeten getreden recht van de kroon werd
gehandhaafd en tegelijk eene poging gedaan om voor goed een
einde te maken aan de usurpatie, die zich de Friesche graven
hadden veroorloofd. Het Utrechtsche bisdom werd hersteld in
alle rechten en alle gebied, dat hem door de voorvaderen van
den jongen graaf Dirk V, als wiens voogd zijn stiefvader Robert
de Fries was opgetreden, was ontnomen. Er was echter niet
dadelijk gelegenheid om dat rijksbesluit ten uitvoer te brengen.
Het Utrechtsche bisdom was altijd het troetelkind der
Duitsche keizers en koningen geweest. En dat met volle recht.
Want in die ver afgelegene streken was de bisschop niet alleen
het hoofd der kerk, maar bijna nog meer de vertegenwoordiger
van het centrale gezag. Door den koning feitelijk benoemd
(niemand betwistte vóór de tweede helft der elfde eeuw den
koning het recht der investituur), van dezen afhankelijk , alleen
door dezen beschermd tegen de aanmatiging der naburige
machthebbers of der vasallen en dienstmannen van het sticht,
daarenboven bijna nooit uit de aan zijn gezag onderworpen
streek geboortig of daar eigen goed bezittend, maar daarentegen
veelal voortgekomen uit den kring der hofgeestelijkheid en
opgegroeid in de vereering van den persoon des konings en
in den dienst van den alleen door hem vertegenwoordigden
staat, had de bisschop geene enkele aanleiding om zich tegen
het koninklijk gezag te verzetten : bij hem kon de wensch naar
zelfstandigheid, die bij den hertog, graaf of minderen vasal
natuurlijk was, niet opkomen. De belangen der Kerk vonden dan
ook steeds een krachtig beschermer in den koning. Geen enkelen
uit de rij vóór Hendrik IV is ooit onkerkelijke zin, laat staan
goddeloosheid verweten ; integendeel, zij waren allen ijverige
dienaren en beschermers der Kerk ; bijna allen beijverden zich
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dit door vrome stichtingen en in onze oogen overdreven devotie
of zelfs door fanatieke vervolgzucht van heidenen en ketters te
bewijzen ; allen bijna waren warme voorstanders der hervormingsbeweging, die van de Cluniacensers uitging en die zonder
hunne hulp wel nooit de overwinning zou behaald hebben.
Het geestelijk en wereldlijk gezag der bisschoppen werd
daarom steeds door den keizer of koning bevorderd, en zij
stelden wederkeerig al hunnen invloed en al hunne macht aan
het Rijksgezag ten dienste : beiden waren steeds nauw verbonden.
Wanneer soms een eerzuchtig prelaat zich tegen zijn koninklijken heer verbond met andere op opstand bedachte vasallen,
dan was 't meest omdat hij hoopte op die wijze zijn invloed
op het centrale gezag te vestigen, -niet om dat te breken ten
gunste der territoriale onafhankelijkheid der vorsten. Wat van
alle bisschoppen gold, gold haast in dubbele mate van de
Utrechtsche kerkvoogden. Zij hadden eene zware taak, kerkelijk
zoo goed als wereldlijk. Het land was verwoest en verarmd
in de dagen der Noormannen ; vele der aan hun geestelijk
gezag onderworpenen waren maar weinig trouwe zonen der
kerk ; om hen heen zetelden verwilderde graven en edelen, die
op oud Frankische wijs er niets in zagen het kerkelijk goed,
als ware 't onbeheerd en onbeschut, zich toe te eigenen, al
waren zij ook bereid in oogenblikken van radeloozen gewetensangst de Kerk rijk te begiftigen om hun ziel te redden. Alleen
de krachtige bescherming der keizers kon den bisschoppen en
hunnen kerken de noodige inkomsten verschaffen, ze bevrijden
van de dienstbaarheid aan den een of anderen machtigen nabuur.
Niemand leed zwaarder door het steeds verder om zich
grijpen der Friesche graven dan de Utrechtsche bisschoppen.
Zoowel het land aan den Rijn als dat aan de Maas, dat
toen Mereweda schijnt geheeten te hebben, behoorde tot
hun wereldlijk gebied. Tegenover de graven was hun belang
hetzelfde als dat van het Rijk : liet men de usurpatie van dezen
toe, dan konden zij van alle zijden inbreuken op hun gezag
verwachten. Van de dagen van Adelbold af, den geleerden en
krachtigen kerkvorst, die vooraan stond onder de bestrijders
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van graaf Dirk III, bestond dan ook eene voortdurende veete
tusschen de bisschoppen en de graven, waarbij de eersten
zooveel mogelijk door de keizers werden gesteund, die juist in
die dagen het wereldlijk gebied van het sticht uitbreidden tot een
groot gedeelte van de diocese. Bisschop Willem, die in 1062
den Utrechtschen stoel bekleedde, was daarenboven een van
die prelaten, die voor alles den koning dienden, wat hij later
door zijn heftig optreden tegen Gregorius VII zou bewijzen.
't Schijnt wel, dat de Rijksregeering hem niet alleen alles
toekende wat de graven in zijn gebied bezet hadden, maar ook
hunne allodiën, de goederen, hun anderhalve eeuw te voren
geschonken en thans geconfisceerd. Althans , toen Robert
de Fries de voogdij in Vlaanderen eischte en daardoor, in
botsing geraakt met Philips I van Frankrijk (dien hij, in den
eersten der veldslagen tusschen Vlamingen en Franschen, den
slag bij Cassel, het hoofd bood), de landen van zijn stiefzoon
niet meer kon beschermen, werd niet alleen diens gebied
namens den Duitschen koning door hertog Godfried van NederLotharingen, den Bultenaar, veroverd, maar ook in zijn geheel
tusschen dezen en Utrecht gedeeld ; althans in de streken
aan de Rijn- en Maasmonden bleef Godfried zelf gezag voeren,
misschien wel als vasal van den Utrechtschen bisschop, die
zoo den verkregen bijstand vrij duur moest betalen. 't Scheen uit
met het machtige gravenhuis. Maar slechts voor een korte poos.
Enkele jaren verliepen, Godfried en Willem stierven (de eerste
door de moordende hand van een van graaf Dirks dienstmannen) en _Dirk keerde, naar 't schijnt met behulp der bevolking, terug, en dwong Koenraad, Willems opvolger, tot een
vergelijk. Trouwens, de investituurstrijd was aangebroken , de
fiere koning had den zwaren tocht naar Canossa moeten doen:
voor zijne aanhangers werden het slechte tijden. Niet meer
door het Rijksgezag gesteund, schoot er voor den Utrechtschen
bisschop niets over dan zich te schikken en van den graaf, die
nu weldra den titel van graaf van Holland voerde (dus naar de
door Dirk III bezette landstreken: de eilanden tusschen IJssel,
Maas en Merwede) een bondgenoot te maken tegen de weer-
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spannigheid van vele der door de keizers en koningen hem
toevertrouwde onderzaten. Ook het Rijksgezag legde zich neder
bij het voldongen feit : wel bleven de Hollandsche graven
langen tijd verbonden met de Saksische hertogen, uit wier huis
zij bij voorkeur hunne echtgenooten kozen, en dus aan de
oppositie tegen de Salische en Staufische koningen, maar van
botsingen met koning of keizer wordt niet meer vernomen.
Integendeel, een honderd jaar later waren de Hollandsche graven
een tijd lang trouwe volgers van den Staufischen keizer, die
meer dan eens den weg zijner Salische voorgangers had ingeslagen.
Zoo was in de elfde eeuw Holland ontstaan, wel als een
deel van het Duitsche rijk, maar toch in verzet tegen het Rijksgezag, in vele opzichten een revolutionnair, zelfstandig staatje,
in andere weder een rijksleen als elk ander. Eigenaardig in
zijne opkomst, was het dat ook in zijn bestaan. Eerst na den
terugkeer van den vijfden Dirk werd Holland de naam van
het hoofdland, — niet meer alleen die van de moerassige streken.
tusschen Lek en Maas, welke altijd als Zuid-Holland een afzonderlijk deel van het gewest bleven en in Dordrecht eene hoofdplaats vonden. Doch de kern des lands waren toch de tot
nu toe steeds tot Friesland gerekende gouwen benoorden de
Maas bij den noordelijken Rijnmond, waar Leiden zich begon
te ontwikkelen , hoewel toen nog overschaduwd door het van
muren voorziene Rijnsburg en nog meer door Vlaardingen ,
dat evenzeer ommuurd was en waar de graaf in 1083 den
bekenden landdag hield, waar het volk zelf nog opkwam. Of
de eilanden aan de overzijde van de Maas er al toe gerekend
werden, weten wij niet, noch waar de grenzen in het oosten
tegen Utrecht waren afgepaald. Wat minder onduidelijk kunnen
wij ons de verhouding tot het eigenlijk Friesland voorstellen,
dat benoorden Kennemerland begon en waar de graven misschien reeds toen aanspraak maakten op het bestuur, althans in
de naastbijgelegen gouwen, hoewel zij daar zeker na de tiende
eeuw geen gezag meer uitoefenden. De geheele elfde eeuw door
werden de Hollanders zeker door hunne zuidelijke naburen
Friezen genoemd: oorkonden en kronieken bewijzen het; niets
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spreekt er duidelijker voor dan de bijnaam van graaf Dirks
Vlaamschen voogd Robert den Fries, die nooit op eigenlijk
Friesch maar altijd op Hollandsch gebied had gezag gevoerd.
Maar na Dirk V houdt dat op : is deze nog maar alleen de
Holtlandsche graaf, zijn zoon , de „vette" Floris II , die den
vrede bewaarde en het land liet gedijen, is al de graaf van
Holland; voortaan is bij Alkmaar de grens tusschen Holland
en Friesland getrokken en werden Hollanders en Friezen doodsvijanden, die geheel vergaten, dat zij eenmaal tot denzelfden
stam behoord hadden. En geen wonder : de Hollanders toch
moeten in dien tijd alle kenmerken van hunnen Frieschen
oorsprong verloren hebben. Konden wij ons uit de kronieken
en oorkonden der twaalfde eeuw meer een beeld vormen van
den toestand van Holland in die dagen , wij zouden 't met meer
zekerheid zeggen kunnen dan thans , nu wij moeten gissen en
slotsommen maken uit hetgeen wij van later tijd weten. Wie
zal ons b. v. zeggen, of de taal, die in de elfde en twaalfde
eeuw in Holland gesproken werd, nog de Friesche was , of dat
al het Duitsche dialect, dat wij in de dertiende eeuw overal als
schrijftaal vinden langs de kusten der Noordzee, toen de
spreektaal althans der beschaafden was? Wat weten wij van
den oorsprong der oude Hollandsche adelsgeslachten, die op
eene enkele uitzondering na in later tijd plaats maakten voor
de ministerialen , den hof- en dienstadel, die door den graaf
bevoorrecht waren ? Zelfs van de meer of mindere vrijheid der
inwoners , toen zeker nog maar bij uitzondering kooplieden of
zeevaarders, maar bijna uitsluitend landbouwers, zoo zij niet op
vrij kommerlijke wijs in jacht en visscherij een bestaan vonden,
kunnen wij ons geen denkbeeld vormen. Dit alleen kunnen
wij zeggen, dat de graaf eene groote mate van macht bezat ,
niet dan in naam gecontroleerd door het Rijksgezag , en niet
meer als vroeger verplicht de vergadering der vrijgeborene
grondbezitters te kennen , die in de Friesche gouwen de macht
in handen hadden. Dit weten wij ook, dat er nog geen eigenlijke steden waren, tenzij Vlaardingen als zoodanig mag gelden,
en dat op den duur nevens het graaflijk geslacht andere fami10
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liën een gedeelte van den grond in vrij eigen of in leen bezaten
en daarom een zeker gezag uitoefenden , zoodat zij in de twaalfde
eeuw als 's graven borgen konden optreden. Maar dat is ook
alles. Welk recht hier in die dagen gold, wordt ons evenmin gezegd
als welke taal er gesproken werd. Als in later eeuwen de bronnen
onzer kennis ruimer vloeien , zien wij een ander land , dat 't meest
op Vlaanderen en Brabant gelijkt, maar toch weder veel eigenaardigs heeft , dat nog altijd Duitsch is , maar in 't geheel niet
meer Friesch , dat al in vele opzichten Hollandsch is en waar
al een eigen locaal patriotisme heerscht (men leze slechts de
Egmonder kronieken of Stoke), sterker misschien dan in eenig
ander Duitsch territoor. Maar dan is er veel tijd verloopen : dan is
Holland al in voortdurende betrekking met Vlaanderen, Frankrijk,
Engeland , een land van handel en zeevaart. Zou dat niet veel
toe te schrijven zijn aan het onafgebroken samenzijn met één
dynastie , die met het volk en het land als was samengegroeid,
er één belang mede had en geen belang daarbuiten ? Zou eene
eigene Hollandsche nationaliteit ontstaan zijn zonder dat gravenhuis , dat vier eeuwen lang het land beheerschte , lief en
leed met het volk deelde en er het middelpunt van was geworden ? Zou dat mogelijk zijn geweest , als niet dat huis juist in
de bevolking alleen steun had gevonden ? Zou dat alles hebben
kunnen geschieden , wanneer niet de geïsoleerde ligging van
het land , die den band met het Rijk zooveel losser maakte ,
de invloed van naburige , aan het Rijk vreemde landen en de
vervreemding van het overige Friesland, zoowel door verschil
van instellingen als door opname van andere elementen , dat
in de hand hadden gewerkt?
Mij dunkt , wij kunnen gerust beweren , dat in de elfde eeuw
tegelijkertijd het graafschap Holland en de Hollandsche nationaliteit zijn ontstaan , die samen in vele opzichten de kern zijn
geworden van Noord-Nederland en van de Noord-Nederlandsche nationaliteit.
Van die beiden is in dien tijd nog geen spoor te ontdekken.
De Hollanders staan nog langen tijd geïsoleerd , tegenover de
Friezen zoowel als tegenover de bewoners der oostelijke streken,

147
die in veel nauwer betrekking schijnen gestaan te hebben met
de verder landwaarts in gelegene, evenzeer Duitsche landen.
Althans uit hetgeen wij weten van de geschiedenis dier gewesten , die later Gelderland en Overijssel heeten , valt niets op te
maken, wat tot betrekking met of invloed van Holland doet
besluiten. Alleen in Utrecht is die vroeg merkbaar geweest.
Het wereldlijk gebied van den bisschop bestond in de eerste
plaats uit twee gouwen , eene Friesche en eene Frankische , die
samen ongeveer het gebied van de tegenwoordige provincie
Utrecht uitmaakten. De stad , die zich om de kerken van Sint
Maarten en Sint Salvator had gevormd , lag juist op de grensscheiding dier gouwen aan de rivier, die beide doorstroomde en verbond,
en werd het natuurlijk middelpunt er van , niet alleen door haar
gewicht als geestelijke hoofdstad , maar ook als marktplaats.
De heidevlakte in het oosten tot den IJsel toe, de Veluwe ,
was aan dit gebied toegevoegd , bestuurd door een graaf, die te Redinchem (het tegenwoordige Renkum) recht sprak en een vasal ,
zoo niet een ambtenaar van den bisschop was. Ook de Saksische
gouwen over den IJsel , althans aan diens benedenloop, waren den
bisschop onderworpen , en te Fulnaho (Vollenhoven) was de zetel
van het bestuur over de streken aan de Almere , de tegenwoordige Zuiderzee , gevestigd , terwijl ook het meer binnenlandsch
gelegen Twente tot zijn gebied behoorde. Keizer Hendrik III,
die den Utrechtschen stoel geen recht kon verschaffen tegen de
Friesche graven in het westen , stelde hem zooveel mogelijk
schadeloos door vermeerdering van gezag in het oosten ; ook
Deventer met de daaromliggende IJselgouw en weldra ook
Drente werden toen bisschoppelijk gebied en , naar het schijnt ,
daarmede ook de streek , die weldra het gebied der stad
Groningen zou uitmaken en die , hoewel tusschen Friesche gouwen
in liggend , evenmin Friesch was als de stad, die er ontstond.
Nog verder ging Hendrik IV. In eenige Friesche gouwen , in
die tusschen Vlie en Louwers (Oostergoo en Westergoo), hadden Saksische graven het gezag gevoerd , op den duur zeker
meer in naam dan in werkelijkheid. Want van de tiende eeuw
af heeft kenlijk bij de Friezen een groote tegenzin tegen het
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graaflijk gezag bestaan ; waarschijnlijk zagen zij in de handhaving
daarvan den ondergang hunner oude vrije instellingen , de invoering van feodaliteit, van hoorigheid en verplichte dienstbaarheid.
Op het zuiden na, waar het gezag der graven te vast geworteld
was , is Friesland dan ook gedurende eeuwen gebleven buiten
de gewone middeleeuwsche orde van zaken en bleef de oude Germaansche boerenvrijheid daar bestaan. De gevolgen bleven niet
uit : Friesland geraakte nog meer geïsoleerd dan het al door
zijne ligging was en nam geen deel aan de ontwikkeling der
naburen, terwijl de oude instellingen tot eerre algemeene anarchie en verwildering leidden , die de tusschenkomst en dien ten
gevolge ook de heerschappij van een vreemd gezag op den duur
noodig maakten en die aan het volk den ondergang hunner
zelfstandigheid en de indeeling van hun land bij andere staten
brachten.
Maar ik dwaal af. De laatste dier Saksische graven , Egbert
van Meissen , was een van Hendriks ijverigste tegenstanders ,
die om driemaal herhaalde rebellie eindelijk van alle gezag en
alle rechten en bezittingen werd ontzet. Zijne Friesche graafschappen werden aan den Utrechtschen bisschopsstoel geschonken. 't Was echter een geschenk, dat moeilijk te bewaren was
en waar zeker de bisschoppen minder aan gehecht zouden hebben , als hun het bezit van de toen al bloeiende handelsstad
Stavoren niet zoo begeerlijk ware toegeschenen en de burgers
van die stad niet aan hun gezag eenigen steun hadden verleend,
waarschijnlijk omdat zij bij hunnen handel de bescherming van
een landsheer ongaarne ontbeerden. Hadden de Salische keizers met hunne centraliseerende, de bisschoppen steunende en
beschermende staatkunde het gezag behouden, zeker zou het
wereldlijk gebied van Utrecht een groot deel van Nederland ,
al het land om de Zuiderzee heen , behalve in het westen , hebben omvat. Maar de tijden werden anders: slechts het gebied
om hunne hoofdstad bleef den bisschoppen als landsheeren , al
het overige werd van hun gezag vervreemd , en maar een deel
bleef het althans in naam erkennen , totdat het wereldlijk
gezag hun geheel werd ontnomen. Natuurlijk kon bij een der-
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gelijk gebied geen sprake zijn van homogeniteit , laat staan dan
van een begin van samengroeiing. Deze had alleen plaats in
de beide gouwen, die Utrecht tot gemeenschappelijke hoofdstad hadden en die waarschijnlijk daardoor al in overoude
tijden als de kern van het bisschoppelijk gebied golden. Wel
was er daar een groot verschil, in grond zoowel als in bewoners ; maar het samenzijn had zóó lang geduurd , de punten van
aanraking en de gemeenschappelijke belangen moesten zóóvele
zijn , dat daardoor de verschilpunten geheel op den achtergrond
werden gedrongen. Dat moet minder van het ten noorden aan
de zee gelegen Naardingerland gegolden hebben , dat op den
duur Hollandsch werd, terwijl de Veluwe al vrij vroeg vervreemdde , doordat zij in leen werd gegeven aan de hertogen
van Brabant (of, zooals men tot de twaalfde eeuw zeide, van
Neder-Lotharingen) , die het voor hen weinig belangrijke land
wederom afstonden aan de graven, die sedert eenigen tijd aan
Rijn en IJsel een gebied hadden ontvangen, dat grootendeels
uit stukken van de groote , in de dagen van Hendrik II verdeelde gouw Hamaland bestond. Door die vervreemding verloren de „buitenbezittingen" van het Sticht de mogelijkheid
van rechtstreeksche verbinding met het hoofdland , het eigenlijke Utrecht, en dus voor goed ook de kans om daarmede een
geheel te worden.
Daarentegen vormde zich toen door de samenvoeging van
deelera van Hamaland met de kleinere zuidelijke gouwen aan
Rijn en Waal de Geldersche macht , die echter eerst in de
volgende eeuw van belang werd, toen het grootste gedeelte van
Hamaland (het graafschap Zutfen) en ook de Veluwe er mede
vereenigd werden, en , door de verwerving van het graafschap
Teisterbant, het Sticht er door omringd en tevens eene aanraking met Holland verkregen werd. In de elfde eeuw is 't
bijna niet mogelijk de veranderingen, die daar in het grondgebied plaats hadden , na te gaan. De feiten, die de geschiedschrijving der tijdgenooten vermeldt, zijn zeer weinige;
de voorstelling van latere schrijvers is vaag en fabelachtig;
oorkonden zijn er ook maar weinige, die eenig licht verspreiden.
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Eigenlijk begint de geschiedenis dier streken eerst in 't midden
der twaalfde eeuw. Dit alleen valt er van te zeggen , dat
nergens een spoor is van iets eigenaardigs ; nog langen tijd
is Gelderland nauw verbonden met zijne oostelijke en zuidelijke
naburen, met Gulik , Kleef , Limburg , ook met Brabant, maar
bijna niet met Holland , nog minder met het Noorden. Er gelden
geen andere invloeden dan die, waaraan elk Neder-Duitsch
gewest is blootgesteld.
Zoo wij in dien tijd naar sporen van iets eigenaardig nationaals, van iets Nederlandsch willen zoeken , dan moeten wij 't
in Holland doen of misschien in Utrecht. In die beide gewesten had eene samensmelting van Friezen met andere NederDuitschers plaats, welke onder zeer bijzondere omstandigheden
het ontstaan der Noord-Nederlandsche nationaliteit ten gevolge
had in dien zin , dat het overwicht van Holland op den duur
de andere gewesten tot zich trok. Maar dat er reeds sporen
daarvan in de twaalfde eeuw zullen kunnen worden ontdekt,
geloof ik niet. Een volkomen gewone Duitsche leenstaat was
het Holland der elfde eeuw waarschijnlijk niet, daartoe was het
ontstaan er van te abnormaal ; maar een eigen land werd het
toch eerst later door de ontwikkeling van bijzondere omstandigheden. Die na te gaan is nu onze taak.

II.
In de dagen, toen het Friesche gravengeslacht aan de Noordzeekust zich begon vast te zetten , ontwikkelde zich ten zuidwesten van de Schelde aan dezelfde kust eene macht, die
waarschijnlijk meer dan eenige andere invloed heeft geoefend op
de westelijke Friezen. Daar de Schelde sedert overoude tijden
de grens was geweest tusschen de twee deelen van het Frankische rijk , het Germaansche Austrasië en het Romaansche Neustrië , werd het gebied, dat sedert de negende eeuw onder den
naam Vlaanderen werd begrepen , zonder tegenspraak tot het
laatste en zoo ook tot het West-Frankische rijk gerekend. De
bevolking was daar echter altijd zuiver Germaansch gebleven :
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slechts in eene smalle strook in het Zuidwesten heerschte de
langue d'oïl , in al het overige land het Nederduitsche taaleigen.
Zoo was het Vlaamsche gebied een vreemd element in het
West-Frankische en nog meer in het Fransche rijk. Politisch
en geographisch daarmede verbonden, was het nooit een
Fransch land, door bevolking noch door belangen.
Natuurlijk werkte dit bij volk en regeering het streven
naar zelfstandigheid in de hand , dat in elk deel van het
Fransche koninkrijk zich in de negende en tiende eeuw meer
dan ergens deed gevoelen. Geen enkel leenman van NoordFrankrijk , de hertogen van Normandië uitgezonderd, was zoo
onafhankelijk als de Vlaamsche graaf, of, zooals hij zich toen
meest betitelde , markgraaf. Daarbij kwam , dat in het begin
der elfde eeuw stukken van het Lotharingsch gebied over de
Schelde zijne heerschappij kwamen vergrooten, die, zooals
geheel Lotharingen, op den duur voor goed aan het Duitsche
rijk kwamen. Hij werd daardoor de vasal van twee koningen
en, bij de onmogelijkheid voor beiden — voor den eenen wegens
den afstand en de ligging van het gebied, voor den anderen,
wegens Zijne geringe macht — om den vasal het souvereine
staatsgezag te doen gevoelen, nog zelfstandiger dan te voren,
daar hij allicht bij den een steun vond tegen den ander.
Daarenboven was het Vlaamsche gebied het natuurlijke bruggenhoofd tusschen het op korten afstand er tegenover liggend
Engeland en Duitschland, en bleef daarom eene drukke handelsgemeenschap met beiden niet uit, die al spoedig aan het land een
bijzonder karakter gaf: dat van een land vol groote en kleine
steden, waar de voortbrengselen van Engelands wolstapel
werden verwerkt.
't Spreekt van zelf, dat de eilanden, die de delta der groote
rivieren van Noordwest-Europa, Rijn, Maas en Schelde, vormden,
voor Vlaanderen van belang waren ; zij beheerschten den waterweg van den Vlaamschen handel, vooral dien naar den eigenlijken Rijn, waarlangs het verkeer met Duitschland, bij de
duurte, moeilijkheid en onveiligheid van het vervoer te land,
hoofdzakelijk plaats had. Hoewel van ouds onder Friesland
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begrepen, hadden deze zeelanden den invloed der buren ondervonden en waren Frankisch geworden, zooals al het land
bezuiden de rivieren. Langen tijd waren zij een geliefkoosde
verblijfplaats der Noorsche zeeroovers, die er zelfs een tijd lang
een soort van vorstendom moeten gevestigd hebben. Wat er
daarna met deze eilanden gebeurde, is onbekend : zooals zooveel
streken, verdwenen zij als 't ware uit de geschiedenis. Onwaarschijnlijk is 't zeker niet, dat zij al van overoude tijden geheel of
gedeeltelijk onder het gezag hebben gestaan van de graven, die
in Friesland regeerden, omdat de noordelijke eilanden in later
tijd onder het gebied der nakomelingen van dezen stonden en
dezen ook in andere rijkslanden aan de Vlaamsche grenzen
(in de Gentgouw, het gebied van Gent rechts van de Schelde,
althans met zekerheid) gezag voerden. Of het echter niet even
waarschijnlijk is, dat zij in den tijd, toen Friesland met het
overige Lotharingen West-Frankisch (laat ik maar zeggen
Fransch) was, onder Vlaanderen hebben gestaan, daarover waag
ik geen oordeel uit te spreken. Zij vormden later de uiterste
grens van het Duitsche gebied ; de Utrechtsche bisschop, wiens
diocese Friesland van Laubach (Lauwers) tot Sincfal (Zwin)
omvatte, had er het geestelijk gezag. Met zekerheid weten wij
niets meer; er is geen enkel spoor, dat in deze gouwen het
gezag gold van den graaf, die in de streken benoorden de
rivieren het bestuur had, nog minder dat die er eenig land
bezat. Maar er is evenmin eenig feit, dat het tegendeel bewijst,
en van Voorne, waaronder wij de eilanden in de Maas moeten
verstaan, weten wij, dat het in de twaalfde eeuw tot Holland
behoorde, althans een leen van Holland was, terwijl in denzelfden
tijd ook Schouwen, de eilanden tusschen Maas en Schelde,
onder het gebied van den graaf van Holland stond, die ook
op het naburige vaste land in Strijen regeerde. De veelvuldige
veranderingen , door de watervloeden in de geographische gesteldheid gebracht, maken het nog veel moeilijker te oordeelen. Dit
weten wij met zekerheid, dat in het begin der elfde eeuw graaf
Boudewijn IV van Vlaanderen, die den bijnaam van met den
schoonen baard draagt, Walcheren (dat zijn de eilanden tusschen
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de beide Scheldearmen) met de overige Rijkslanden aan de
Schelde van Hendrik II in leen kreeg en dat de oorlog, dien.
Boudewijn V met Hendrik III voerde, in 1057 met eene bevestiging in dat bezit eindigde. Van het begin der elfde eeuw
af was dus Walcheren en wat daarbij behoorde Vlaamsch door
schenking van den landsheer. Daarentegen heeft Vlaanderen
nooit aanspraak gemaakt op de overige, noordelijke eilanden;
in de twaalfde eeuw werden zij door den Hollandschen graaf
bestuurd. Hoe dat is gekomen valt onmogelijk na te gaan;
er bestaat geene enkele mededeeling over, en wij moeten ons
dus nederleggen bij het feit, zonder naar den oorsprong van
dat feit te zoeken. Dat het Neder-Lotharingsche (Brabantsche)
hertogdom er aanspraken op heeft gemaakt, weten wij ook,
maar volstrekt niet waarop die gegrond waren.
De Schelde was dus de grens tusschen het gebied der graven
van Vlaanderen en van Holland, en 't lag voor de hand, dat
de nabuurschap van een land, waar zulk eene betrekkelijk
hooge beschaving bestond als in Vlaanderen, grootera invloed
op de ontwikkeling van het gebied der Hollandsche graven
moet hebben gehad, en dat Zeeland als 't ware de brug is
geweest, waarlangs de Vlaamsche beschaving in het noordelijke
gewest binnendrong.
Maar er bestond in de twaalfde eeuw nog een ander verband tusschen beide gewesten dan dat der nabuurschap, zonder
dat wij weten hoe en wanneer dat ontstaan is. De door Vlaanderen in leen bezeten eilanden werden door de graven van
Holland als een achterleen van Vlaanderen gehouden, zoodat hun gezag geldt over geheel Zeeland tot de WesterSchelde toe, maar op verschillende grondslagen rust: in het
noorden rechtstreeks van het Rijk afkomstig schijnt, in het
zuiden daarentegen middellijk. Die toestand is vreemd, te meer
omdat de Vlaamsche graven (de geschiedenis bewijst het) er
groot belang bij hadden hun invloed in Zeeland blijvend te doen
gelden, en een verleenen van dat gebied dus wijst op zeer nauwe
betrekkingen, 't zij tusschen beide gravenhuizen , 't zij tusschen
de Zeeuwsche eilanden en Holland. Zeker zijn er ten allen
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tijde tusschen beide landen drukke betrekkingen geweest, vooral
zeker sedert de Friesche graven het land aan de Merwede,
het eigenlijke Holland, bij hun gebied hadden getrokken; maar
reeds voor dien tijd, in de tiende eeuw, waren deze laatsten zeer
nauw verbonden geweest aan het Vlaamsche gravenhuis, wat
door talrijke oorkonden bewezen wordt. De strijd van Dirk IV
tegen keizer Hendrik III, in vereeniging met Boudewijn V
van Vlaanderen, wijst er op, dat die betrekkingen aangehouden
werden ; ook het optreden van Robert den Fries in Holland
doet daaraan denken. Of reeds toen, dan wel in later tijd,
Walcheren en wat daarbij behoorde den Hollandschen graven
in leen werd gegeven, is onbekend : als wij van dit leenverband
vernemen, heeft het al eenigen tijd bestaan en begint het
blijkbaar den Hollandschen graaf te hinderen. Toch schijnt niet
alleen het leenverband , maar ook eene handelsquaestie, het
vestigen door graaf Floris III van een tol te Geervliet met
keizerlijke goedkeuring, in de tweede helft der twaalfde eeuw
den eersten strijd tusschen Vlaanderen en Holland te hebben
doen uitbarsten. In dien strijd, die door een scheepsgevecht
in Zeeland werd beslist, leed de Hollandsche graaf een volkomen nederlaag. Hij werd zelfs gevangen genomen en eerst
in Februari van 1168 geslaakt, nadat hij in een verdrag had,
bewilligd, dat voor hem even vernederend van vorm als bezwarend van inhoud was en dat de aanleiding werd tot een
anderhalve eeuw durenden kamp.
Het leenverband werd bij dit verdrag in zooverre gewijzigd,
dat ook de leenheer zelf een aantal rechten in het leen uitoefende
en de leenman in vele gevallen aan zijne medewerking gebonden
was. 't Was een middel om het gezag van den laatsten te
verkleinen en het land langzamerhand rechtstreeks onder
Vlaanderen te brengen. Daar graaf Floris het leen verbeurd
had door zijn strijd tegen den leenheer, zooals door de uitspraak van een leengerecht van Vlaamsche baronnen, zijne pairs
als vasallen van den graaf van Vlaanderen, was uitgemaakt,
had de graaf van Vlaanderen het eenvoudig kunnen intrekken
en tot een stuk van Vlaanderen maken. Waarom dit niet ge-
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schiedde, tenzij uit persoonlijke welwillendheid, is onbekend.
Zoolang Floris leefde, bleef de toestand dezelfde. Maar diens
zoon, Dirk VII, zocht zich aan het Vlaamsche juk te onttrekken
en schijnt zelfs het geheele leenverband te hebben willen verbreken. Hij is de eerste, die den titel van graaf van Zeeland,
zij 't ook slechts eene enkele maal bij wijze van protest tegen
Vlaanderen , schijnt gevoerd te hebben. Of onder dat Zeeland
reeds nu ook Schouwen werd liegrepen, valt niet uit te maken.
In de volgende eeuw wordt van West- en van Oost-Zeeland
gesproken : het eerste is dan het Vlaamsche leen. Het laatste
wist graaf Dirk voor goed tot eigen bezit te maken door zijne
overeenkomst met Neder-Lotharingen (Brabant), waaraan hij in
ruil daarvoor zijn (misschien nog altijd door Utrecht opgeëischt)
gebied aan de Merwede opdroeg. Maar ook hij moest op den
duur het Vlaamsch gezag erkennen en Walcheren in condominium
met den leenheer bezitten, op •denzelfden voet als zijn vader had
gedaan. En zijn opvolger, Willem I, die slechts ten koste van
een langen en uiterst wisselvalligen successiestrijd in het bezit
van het graaflijk gezag was gekomen, kon niet anders doen.
Er was toen slechts ééne macht, die bevoegd en geneigd
was de Hollandsche graven tegen de Vlaamsche overmacht te
beschermen : dat was het Duitsche rijk, welks beheerscher de
souverein van leenheer en vasal beiden, de eigenlijke heer van
den grond was. Het verlies van een vrij aanzienlijk Rijksgebied aan een vorst, die Fransch onderdaan was, moest
altijd eene nadeelige zaak zijn; wanneer zoo bekwame en
het belang van het Rijk zoo ijverig behartigende vorsten als de
keizers Hendrik II en III daartoe overgingen, moeten er dus zeer
dringende redenen voor zijn geweest. Misschien moest het
verlei (de beleening) met wat voortaan Rijks-Vlaanderen heette
alleen dienen om het feit te bemantelen, dat de koninklijke
macht niet in staat was, dit gebied aan den machtigen Franschen vasal te onttrekken. Misschien ook bedoelde het Vlaanderens belangen met die van het Rijk te doen samenvallen, of
dit in vele opzichten Duitsche land van Frankrijk te vervreemden.
In alle geval, toen een deel van dat Rijksgebied weder langs

156
anderen weg aan een vorst kwam, die niemand dan den Duitschen
koning te gehoorzamen had, bracht het belang van het Rijk mede ,
dezen in zijn bezit te handhaven. Geheel anders dan de Saliërs,
begunstigden de Staufen het Hollandsche gravenhuis. Althans
Frederik I, die eene overeenkomst tusschen Holland en Utrecht
wist te weeg te brengen , welke voor eenigen tijd althans aan
het getwist tusschen beide landen een einde maakte (later
hebben wij daar nog over te handelen) , had Floris III vergund
den tol te Geervliet te heffen. Trouwens, hij sloeg andere wegen
in dan Zijne voorgangers om de koninklijke macht te verdedigen:
in plaats van alle macht zooveel mogelijk bij de kroon te concentreeren, trachtte hij zich door het vormen eener groote
koninklijke partij bondgenooten te verschaffen ; daaraan offerde
hij zelfs regaliën van zooveel gewicht op als het recht van tolheffing. Zijn zoon Hendrik VI, die meer dan een der keizers
naar de absolute macht streefde, maar om de erfelijkheid der
kroon te verkrijgen, ook die der kroonleenen tot rijkswet wilde
verheffen, deed niet anders. Hij vergunde graaf Dirk VII uitdrukkelijk den tol te Geervliet te heffen en , tegen het tractaat
van 1168 in , dien ook op Vlamingen toe te passen; bijna zeker
is hij het ook geweest, die Dirk steunde in zijn verzet tegen het
Vlaamsche leenverband. Maar met zijn dood begon de groote
strijd tusschen Welfen en Staufen, die aan de reeds zwaar geschokte
koninklijke macht den genadeslag gaf. Om zich maar erkend
te zien , brachten de beide tegenkoningen, Philips van Schwaben
zoo goed als de Welf Otto IV, de grootste offers. Van daar
hunne dubbelzinnige houding in den Hollandschen successiestrijd;
van daar zeker ook , dat zij zich niet inlieten met de verhouding
van Holland tot Vlaanderen. Otto mocht een oogenblik , toen
de dood van zijn tegenstander hem den weg tot de keizerskroon
baande, den toon aanslaan van een Hendrik VI: nauwelijks had
Frederik II zich tegen hem verheven, of hij werd weder geheel
de pretendent , wien 't maar om bondgenooten te doen was. En
Vlaanderen was voor hem , den neef en partijgenoot van Jan
van Engeland, den tegenstander van Frankrijk , misschien haast
de kostbaarste bondgenoot. Hoe kon hij, al wist hij ook Willem van
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Holland aan zich te verbinden , den Vlaamschen graaf voor het
hoofd stooten? Zoo bleef de zaak rusten : Willem voerde het
tractaat, hoewel niet altijd gewillig, toch meestal getrouw uit
en verzette zich niet tegen het veldwinnen der Vlaamsche macht
in Zeeland.
Juist in die dagen , het begin der dertiende eeuw, begonnen
zich teekenen van het aanbreken van een nieuwen tijd ook in
Holland en Zeeland op te doen. Tot nog toe ontmoetten wij
daar nergens een anderen toestand dan den feodalen : de edelen
zijn naast den graaf de eenige macht in het land. Terwijl nog
in de tweede helft der elfde eeuw Dirk V in tegenwoordigheid
des volks belangrijke beschikkingen maakt, treden later de
edelen op als 's graven getuigen niet alleen , maar ook als zijne
medewerkers en raadsleden bij gewichtige aangelegenheden. Thans
echter verheft zich naast den adel eene nieuwe macht, de steden.
Nog bij den successieoorlog tusschen Willem en Lodewijk van
Loon wordt er geen enkele stad in het land genoemd, zijn 't
alleen de kasteelen van den graaf of der edelen , die van gewicht
schijnen te zijn. Dat wordt nu anders; de dertiende eeuw wordt
hier wat de elfde en twaalfde in Vlaanderen was geweest : de
eeuw der stedenvorming.
En dat beteekent hier heel wat anders dan in de oostelijke,
de zuiver Neder-Duitsche gewesten. Ongetwijfeld kwamen ook
daar talrijke en machtige steden op : Zutphen, Deventer, Kampen getuigen het. Maar in die streken zijn de steden nooit zoo
uitsluitend het gewichtigste, invloedrijkste element geworden
als in Holland en Zeeland. Eene eeuw nadat de laatste door den
graaf tot zelfstandige deelera van zijn staat zijn verheven, wegen
zij al tegen den adel op : 't duurt niet lang, of deze wordt
geheel door haar op den achtergrond gedrongen. Zoo iets valt
overigens in noordwestelijk Europa alleen in Vlaanderen waar te
nemen en bewijst , dunkt mij, eene groote mate van verwantschap in ontwikkeling. Te meer, daar 't niet blijkt, dat de meeste
Hollandsche en Zeeuwsche steden rechtstreeks door de behoefte

van handel en industrie in 't leven zijn geroepen, maar meer
schijnen te zijn voortgekomen (voor een groot deel althans —
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Dordrecht niet) uit dien merkwaardigen drang tot bijeenwonen
in steden, die vooral eene Romaansche eigenschap schijnt te
zijn en van de Germaansche volken alleen bij de Nederlanders
werd gevonden. Is 't zoo heel toevallig, dat, op enkele uitzonderingen na, de Zeeuwsche steden , die het naast aan Vlaanderen lagen en hoe langer hoe meer onder Vlaamschen invloed
kwamen, de eerste zijn die stadsrechten ontvangen, — dat alleen
Dordrecht, de handelstad, die Tiel en Wijk bij Duurstede den
voorrang had afgewonnen dank zij hare buitengewoon uitstekende ligging, en de grensvesting Geertruidenberg de Zeeuwsche
steden daarin zijn voorgegaan ? Dat is , ik erken het, eene
gissing, maar die toch, meen ik, niet zonder grond is en mij
als bewijs geldt van eenen Vlaamschen invloed, die sterk werd
in de hand gewerkt door andere omstandigheden.
Het rijksgezag trok zijne hand zoo goed als geheel af van
deze streken. Dat bewijst de wankelmoedige staatkunde van
Frederik II, die eerst Vlaanderen van zijne rijksleenen wilde
berooven, maar ze later weder op denzelfden voet als voorheen
er aan toekende. Sedert hij zijnen grooten strijd met den
pauselijken stoel begon, was er van den invloed van keizerlijk
of koninklijk gezag in Duitschland geen sprake meer, — waren
de dragers van dat gezag niet meer dan partijhoofden, pretendenten, werktuigen veelal in de hand van machtige rijksvorsten
en prelaten. Hoe weinig het gold, dat bemerkte weldra niemand
beter dan de graaf zelf, die de twijfelachtige eer genoot van
als „Papenkoning" tegenover den Staufer te worden gesteld en
die, hoewel zelf souverein en leenheer van de Vlaamsche leenen,
zich toch niet van den steeds drukkender band van het vasalschap kon ontslaan en zelfs het zijn macht hoe langer hoe meer
beperkende Vlaamsche condominium in Zeeland niet kon te
niet doen. Wanneer 't den wettigen souverein zoozeer aan
macht ontbrak, sprak 't van zelf, dat de onderdanen zich meer
en meer zelfstandig gingen voelen, dat de graven den band van
het Rijk als eene formaliteit en zichzelven als de landsheeren
gingen beschouwen , dat zij, om te verkrijgen wat zij te recht
of te onrecht verlangden, naar hulp buiten het Rijk omzagen.
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Van daar tot politieke onafhankelijkheid waren niet veel stappen meer, en van de politieke onafhankelijkheid des lands
moest toenemende vervreemding der bevolking van het Rijk ,
van Duitschland, een natuurlijk gevolg zijn.
Graaf Floris IV, de opvolger van den eersten Willem , had
vruchteloos getracht zich van de Vlaamsche suprematie te ontslaan , die , na de herhaalde pogingen der Hollandsche graven ,
door de Vlaamsche natuurlijk zooveel mogelijk versterkt werd.
Maar het Vlaamsche gravenhuis geraakte in ontzaglijke moeilijkheden door het eerste huwelijk van gravin Margaretha, die
in 1244 hare oudere zuster Johanna opvolgde , wat tot den
strijd tusschen de Dampierres en Avesnes aanleiding gaf , waarin
een groot gedeelte der Nederlandsche gewesten en natuurlijk
ook de beide leenheeren van Vlaanderen en Henegouwen (want
beide landen stonden al sinds eenige geslachten onder éen landsheer) betrokken werden en die de verst strekkende gevolgen
voor de Nederlanden had.
De tweespalt in het Rijk veroorzaakte , dat het gezag van
den Duitschen koning zich daarbij bijna niet liet gelden, maar
de Fransche invloed hier daarentegen meer en meer voelbaar
werd , zoodat de Fransche koning zich als souverein van Vlaanderen ook begon te mengen in de geschillen over West-Zeeland,
hoewel dat land een Rijksleen was. Wel werden niet, zooals ten
opzichte van zuidelijker gewesten, pogingen aangewend om het
onder Fransch oppergezag te brengen; maar de Hollandsche
graven begonnen er aan te gewennen, den koning van Frankrijk als bemiddelaar en scheidsman aan te roepen. Wel zocht
Willem II de luttele macht , die hem de koningstitel verschafte,
aan te wenden ten bate der belangen des Rijks, die hier
dezelfden waren als die van zijn huis; wel vond hij voor de verdediging zijner rechten een krachtigen steun in zijnen broeder,
den bekenden Floris den Voogd, die bij zijne afwezigheid het
bewind voerde ; maar het geluk begunstigde hem maar zelden.
Zelfs de groote overwinning bij Westkappelle had geen ander
gevolg dan Margaretha geheel in de armen van Frankrijk te
drijven. Zoo werd dan ook ten slotte de verwarde strijd tus-
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schen Margaretha en hare zonen van Dampierre aan de eene,
hare zonen van Avesnes en den Hollandschen graaf aan de
andere zijde (waarin de eersten de Fransche , de anderen de
Duitsche belangen vertegenwoordigden) ten slotte beslist door
den Franschen koning. Gelukkig , dat het Lodewijk IX, de
Heilige , was , die althans alleen wat naar zijne opvatting recht
was liet gelden , en dat niet zijn broeder, Karel van Anjou, de
latere koning van Napels en Sicilië , nog , als toen de koning
op zijn ongelukkigen kruistocht tegen Egypte afwezig was , de
teugels van het bewind in Frankrijk voerde ! Want deze had
reeds getracht voor zich en Frankrijk munt te slaan uit de
Vlaamsche geschillen , door Henegouwen en het land van Waes
aan het Rijksverband te ontrukken.
De Brusselsche tractaten van het jaar 1256, die vooreerst
een einde maakten aan den kamp om Zeeland , werden niet
meer door koning Willem gesloten , wiens vroege dood in het
ijs een half jaar vroeger hem misschien voor menige vernedering
bewaarde , welke het fiere hart van den ridderlijken vorst zwaar
zou hebben geschokt , maar die den beschermeling der Rijnsche
prelaten , wiens machteloosheid in scherpe tegenstelling stond
met Zijne aanspraken op den hoogsten rang onder de vorsten
der Christenheid, toch niet zouden zijn bespaard. De belangen van
zijn jongen zoon , Floris V, „der Keerlen God", misschien wel
de interessantste figuur uit de Nederlandsche Middeleeuwen
vóór gravin Jacoba , werden door zijn oom Floris , den voogd
van Holland , waargenomen op eene wijze , die zeker niet geheel
onbaatzuchtig was , maar toch doel trof, in zooverre als nl. het
Vlaamsche condominium werd te niet gedaan , zoodat de beide
deelen van Zeeland van nu af aan tot één land konden samengroeien. De Maas-eilanden (Voorne en wat daarbij behoorde)
waren in dien tijd zeker Hollandsch , al bleef ook de heer van
Voorne, als burggraaf van Zeeland, althans in naam een gezag
voor den graaf voeren , dat zeker niet vreemd aan eene vroegere
(ons onbekende) vereeniging van alle eilanden is geweest.
De gebeurtenissen onder koning Willem hadden in de Nederlandsche gewesten slechts tot verzwakking van het verband
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met Duitschland en tot verhooging van den invloed van Frankrijk
geleid. Daar was de koninklijke macht sedert eene eeuw begonnen zich te verheffen en groote en kleine leenen niet alleen,
maar zelfs de stedelijke communes — een element, waarin anders
de kroon tegen den adel eereen natuurlijken steun vond — in
hunne zelfstandigheid te beperken. Geen wonder, dat de politiek
der Fransche koningen in de eerste plaats tegen Vlaanderen was
gericht, dat kwalijk meer als een Fransch land kon gelden; terwijl dit weder ten gevolge had , dat de Fransche koningen, die
van nu af aan begonnen op de aan hun gebied grenzende Rijksleenen invloed te oefenen, zich sterk inlieten met de zaken
dezer gewesten. Geen wonder evenmin , dat de Vlamingen daartegen bijstand zochten bij den nabuur over de zee , met wiep zij
sedert eeuwen in zoo nauwe handelsbetrekkingen hadden gestaan, wat reeds eenmaal in het begin der eeuw tot een gezamenlijken strijd tegen Frankrijk had geleid. Wat toen door den
even onbekwamen als despotischen koning Jan was verzuimd,
kon allicht door zijnen uitnemender kleinzoon, den grooten
regent Eduard I, worden ingehaald. Hij , die de eerste koning
was, welke regelmatig met het parlement wist samen te werken, die het eerst den weg opging tot de geregelde ontwikkeling der staatsinstellingen , welke Engeland in 't staatkundige
den voorrang verschaft boven alle andere staten , hij kon ook
weder een oog hebben voor de buitenlandsche belangen des rijks
en zich weder stellen aan het hoofd dergenen , die het voortdringen der Fransche koningsmacht wilden stuiten. Reeds eenmaal
hadden niet alleen de Duitsche partijkampen, maar ook bijna alle
twisten in de verschillende onderdeelen van het rijk samengehangen met den strijd tusschen Engeland en Frankrijk. 't Was
in de dagen geweest van Philips Augustus , den bondgenoot
der Staufische partij; de beslissing van den grooten strijd in
Duitschland was toen gevallen op het slagveld van Bouvines.
Thans werd hetzelfde op nog grooter schaal herhaald en bleef

de wereld bijna twee eeuwen lang verdeeld in een Engelsch en
een Fransch kamp, wat men zelfs in de eindeloos wisselende
veeten der partijen in de Nederlandsche gewesten terugvond.
11
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Dat Holland, eerder dan menig andere , veel machtiger en
gewichtiger staat, al heel spoedig rechtstreeks in dien strijd
werd betrokken , lag voor een goed deel aan de ligging des lands.
Ook de Noordzee werd, zoodra Engeland deel nam aan de lotwisselingen der Europeesche landen, dat, wat altijd elke zee is
geweest , aan wier oevers eenigermate beschaafde volken wonen:
een centrum van eene wereld, zooals de Middellandsche zee
al sinds onheuglijke tijden, 'tzij geheel, 'tzij voor een deel,
was geweest, zooals de Oostzee spoedig, in later eeuwen ook
de Atlantische oceaan zouden worden. Onwillekeurig wendden
de landen aan de Noordzee zich af van de groote lichamen,
waar zij toe behoorden, om meer uitsluitend met elkander in
verbinding te treden, al hadden zij niets gemeen dan het belang
van tot eenzelfde zeegebied te behooren. Holland trad dan ook
van zelf , zoodra het een land werd, waar handel en zeevaart
de grootste belangen werden, uit de gemeenschap van het groote
Duitsche rijk, dat er alleen handelsgebied voor bleef, omdat
het daarheen afzette wat het kocht en verwerkte en daaruit
uitvoerde wat het aan anderen wilde verkoopen. Maar die handel was altijd afhankelijk van de vraag en het aanbod in de
landen, waar de zeehandel reeds werd gedreven , en Holland
moest daarom wel deelnemen aan den grooten strijd tusschen
de twee landen , die het handelsgebied der Noordzee beheerschten.
Zeker, om dat te kunnen doen, moest het iets anders
zijn dan het Holland uit den tijd der Dirken. En dat werd het
Holland van Floris V zonder twijfel. Het werd toen juist,
geloof ik, het land , dat bij verdere ontwikkeling een kern kon
wezen , waarom zich de omliggende gewesten konden scharen,
om er mede samen te groeien tot een eenig Nederland. Ook
hier gold, dunkt mij , weder de geographische consequentie.
Al de gewesten , die de Nederlandsche Republiek hebben uitgemaakt, liggen als in een halven cirkel om Holland en de
Zuiderzee heen ; alleen Limburg en het zuiden van Noord-Brabant uitgezonderd, die dan ook altijd een afgezonderd bestaan
hebben gehad, waar de Hollandsche invloed zich nooit recht
heeft kunnen doen gelden. Zoodra Holland machtig genoeg
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werd om invloed te oefenen op de naburige gewesten , trok
het deze mede in den kring, waar de zee zijn invloed liet
gevoelen, en maakte het de „landprovinciën" los van het groote
lichaam van Duitschland en verbond ze met zich tot een land,
dat leefde van en door de zee. Dat Nederland zulk een land
geworden is , is , dunkt mij , het werk van Holland : dit is ,
meen ik, begonnen onder Floris V. Het Duitsche rijk deed
niets om dit tegen te gaan ; het zocht evenmin in dien tijd
Holland in zijn verband te houden , als het in later tijd pogingen deed om dat met de andere gewesten te doen. Wanneer
in Noord-Duitschland niet eenige afzonderlijk langs de kust
verstrooide steden — die soms niet eens scheidden uit het verband
van den leenstaat, waartoe zij van ouds behoorden — de DuitschBaltische macht, den kern van het Hanzeverbond hadden uitgemaakt; wanneer aan de monden van Weser en Elbe, van
Oder en Weichsel geheele staten met groote steden deel
hadden genomen aan het leven der Baltische wereld, zou
daar misschien hetzelfde zijn gebeurd. Kon men niet weldra
dezelfde onmerkbare , maar toch steeds toenemende vervreemding waarnemen in de grensgewesten in het zuidwesten,
waar zich uit de in of bij de Alpen gelegene Zwabische
steden en landschappen een evenzeer zelfstandig geheel, Zwitserland, vormde, door den invloed van naburige Romaansche
gewesten evenzeer ontrukt aan de gemeenschap des rijks als
de Nederlandsche door den invloed der zee ? Evenals hier de
afgelegen ligging aan de monden der rivieren het begin van
afscheiding had bevorderd, deed het daar het afgezonderd leven
in de bergen. Maar keeren wij tot ons eigenlijk onderwerp terug.
Onder Floris V ging Holland nog veel meer zijn eigen weg
dan te voren. Van het Rijksgezag valt voortaan niet veel meer
te merken : soms mogen de hoofden van het Rijk zich nog
tegenover Holland gedragen als de landsheer, zij doen 't niet
anders dan in krachtelooze documenten. Slechts éénmaal heeft
een Duitsch koning nog getracht handelend in Holland op te
treden; maar zijne krachten schoten te kort. Trouwens de
Duitsche koningen hadden andere belangen : wilden zij het Rijk
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beheerschen, dan moesten zij er macht bezitten; op het verwerven
van die macht was daarom steeds hun doel gericht, zoolang tot zij
geheel uit het oog verloren, waarom zij dat hadden gedaan, tot zij
voor het eigen dynastiek belang dat van het Rijk geheel vergaten.
Maar niet alleen van het Rijksgezag waren de Hollanders sedert
Floris feitelijk vrij, ook de invloed van de naburige Duitsche
landen trad op den achtergrond bij dien van Vlaanderen , Frankrijk
en Engeland. Tegenover de omliggende gewesten daarentegen
treden de beheerschers van Holland als veroveraars op : zij
zoeken ze rechtstreeks of zijdelings onder hun gezag te brengen.
De Friezen waren in dien tijd hoe langer hoe meer geïsoleerd
en onderling verdeeld geworden. Iedere groep stond op zich
zelf en in elke gouw heerschten veeten, soms tusschen gouwen
of deelera van gouwen , soms tusschen familie-verbindingen.
Van eene gemeenschap kon alleen in zooverre sprake zijn, als
er eene soort van gemeenschappelijke rechtspraak door de gezworenen van den Upstallboom bestond, in zaken den landvrede
betreffend. Veel invloed heeft dit niet gehad , want er waren
onophoudelijk bloedige veeten. Dat blijkt althans uit de eenige
Friesche kroniekschrijvers, op wie men ten volle vertrouwen
kan, omdat zij niets beschreven dan wat zij wisten : de abten
Emo en Menco, die de lotgevallen van hun klooster Bloemkamp
in Fivelgoo gedurende de dertiende eeuw te boek stelden en
daardoor zich een waardige plaats verwierven naast de Egmonder
annalisten. Van zulk een volk als de Friezen volgens hunne
voorstelling waren, viel niet te verwachten, dat zij een hunner
groepen voortdurend zouden bijstaan tegen de aanvallen eener
andere macht : daartoe ontbrak het gevoel van stambroederschap
te zeer. Geen wonder dan ook, dat de West-Friezen, door het
wijder worden der Zuiderzee hoe langer hoe verder van hunne
buren in Westergoo afgescheiden, door dezen zoo goed als
alleen gelaten werden in hun kamp tegen de overmacht der
Hollandsche graven, die van oudsher recht op hun land beweerden te hebben. In hunne moerassige streken echter bleven
zij dezen met onbezweken moed het hoofd bieden, en zij namen
over eiken inval bloedige wraak op de Kennemer- en Water-
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landers, die, ofschoon Friezen ab zij zelven, sinds lang onder
graaflijk gezag en feodale instellingen leefden, al vormden de
vrije boeren nog een goed deel van het volk.
Maar Floris V had er zijn hart op gezet om Holland te
bevrijden van dien prikkel in de lenden: met zwaard en
diplomatie wist hij de Westfriezen langzamerhand tot erkenning
van zijn gezag te brengen, waartegen hij hun hunne oude
rechten waarborgde. De verdeeldheid schijnt den Friezen zóó
in het bloed gezeten te hebben, dat zich ook de verschillende
groepen der Westfriezen niet tot gemeenschappelijke verdediging
vereenigden, maar ieder afzonderlijk onderworpen werden of
vrede maakten. En de strijd was voor goed uit : de opvolgers
van Floris behoefden niet meer dan een enkele maal het zwaard
te trekken tegen hunne nieuwe onderdanen, die, naar 't schijnt,
over het geheel weltevreden waren een geordend bestuur boven
zich te hebben. Wel bleven zij lang veel afzonderlijks behouden,
maar voor de eenheid van het Hollandsche gebied waren zij ten
slotte geen gevaar. Gemeenschap met hunne overzeesche stamgenooten bestond er niet bij hen : zelfs niet toen dezen voor hun
leven streden met de Hollandsche graven, hebben zij een enkele
poging gedaan om ze te hulp te komen. Hun gevoel van stambroederschap schijnt geheel te zijn uitgestorven met hunne taal,
die weldra ongeveer dezelfde werd als in het overige Holland.
De Friezen van Ooster- en Westergoo hadden er anders
belang genoeg bij gehad om hunne westelijke stamgenooten bij
te staan; want ook op hun land maakten de graven aanspraak
al van oude tijden af. Want reeds Lotharvan Supplingeburg,
de Saksische hertog, die tusschen den laatsten Saliër en den
eersten Staufer een aantal jaren de Duitsche kroon had gedragen, had het graafschap in hun gebied aan den Utrechtschen
stoel ontnomen en aan den hem na verwanten Hollandschen
graaf gegeven. En al had Koenraad III, die als Staufer de
Salische traditie weer opvatte, Utrecht hersteld in het oude
bezit, Frederik I, die ook de geschillen over de wederzijdsche
grenzen en rechten tusschen Holland en Utrecht regelde, bracht
een compromis tot stand, waarbij een condominium werd inge-
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steld, dat, misschien wel omdat het zoo zelden werkelijke
macht medebracht, vrij lang is kunnen gehandhaafd blijven.
Het Friesche graafschap bezorgde den Hollandschen graven
geen aanwas van macht of gebied, maar eene voortdurende
gelegenheid tot inmenging in de Friesche aangelegenheden,
eene voortdurende aanleiding om, als zij 't wenschelijk achtten,
Friesland aan te tasten. Floris V was daar veel te voorzichtig
toe; hij was tevreden met de consolidatie van zijn eigenlijk
gebied, dat hij onophoudelijk verder zocht uit te breiden ten
koste van den Utrechtschen stoel, die door de onmacht van
het Rijksgezag geen andere bescherming daartegen vond dan in
de baatzuchtige hulp van andere buren.
De vereeniging van wereldlijk en geestelijk gezag, die in
de Middeleeuwen een natuurlijk gevolg der ontwikkeling van
staat en maatschappij was, heeft niet alleen in den nieuwen
tijd weinig aan het doel van een goed staatsbestuur beantwoord :
reeds in de latere Middeleeuwen waren de geestelijke vorstendommen maar zwakke staatslichamen. Niet dat de bisschoppen
minder goede regenten zullen geweest zijn dan de wereldlijke
vorsten; integendeel, over 't geheel hadden zij waarschijnlijk
meestal eene betere opvoeding genoten, waren zij meer ontwikkeld. Maar hun bestuur kon onmogelijk krachtig zijn ; het
miste den grondslag, waarop het territoriaal gezag in de andere
leenstaten rustte, de natuurlijke gemeenschap van vorst en
volk. Zoolang de bisschoppen in de eerste plaats ambtenaren
des konings waren, hun graaflijk gezag oefenden als vertegenwoordigers der koninklijke macht, was dat anders; maar sedert
de koningen maar voor een vrij gering deel invloed op hunne
benoeming hadden en zij daarbij afhankelijk waren van het
kapittel en van al de invloeden, die zich bij eene verkiezing
lieten gelden, stonden zij niet vrij meer tegenover hunne onderzaten , zoomin als tegenover hunne buren.
Een graaf was sinds lang feitelijk een erfelijk vorst. Tegen
zijne voorzaten hadden alle adellijke geslachten en alle inwoners
al sinds lang als tegen hoogeren opgezien; alle steden hadden
van hem rechten ontvangen; hij en de zijnen waren als samen-
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gegroeid met de bevolking, die in hem haren natuurlijken
beschermer, rechter en aanvoerder, haren natuurlijken regent
zag; hij was door honderderlei banden, rechten en verplichtingen met haar verbonden. Maar de bisschoppen waren, zoo
zij tot de landzaten behoorden, de gelijken geweest van velen
hunner onderzaten, die in den vorst den ouden standgenoot of
bloedverwant niet konden vergeten, die zich niet minder, soms
wel meer gevoelden en die met hem of zijn geslacht dikwijls in
veete waren geweest. En waren zij vreemden, dan werd hun
juist dat veelal nagehouden; dan werden zij creaturen geacht van
partijen of van vreemde vorsten buiten het sticht en hadden
zij dikwijls de geheele bevolking tegen zich; wisten zij zich de
eene partij tot vriend te maken, dan werd de andere hun verbitterde vijand. Zoo had een bisschop, wilde hij een goed en
krachtig regent zijn, eene buitengewone mate van talent en
energie te ontwikkelen, en kon hij 't bezwaarlijk vermijden
met een deel zijner onderdanen of buren in twist te geraken.
En de naburige vorsten en nog meer de veraf wonende vasallen
stonden gereed van eiken misslag voordeel te trekken : de
eenera om zich invloed in en, zoo mogelijk, een stuk grondgebied van het sticht te verwerven, de anderen om hunne
onafhankelijkheid beter te waarborgen. Daarbij kwam dan nog
't dubbele karakter hunner functie. Een goed geestelijk herder
kon niet altijd een goed vorst zijn, — althans niet in de Middeleeuwen, in den tijd van het vuistrecht, toen het zwaard feitelijk
als hoogste rechter gold. En het omgekeerde was misschien nog
onmogelijker. Al die bezwaren ondervonden de bisschoppen van
Utrecht in ruime mate. Sedert de Duitsche koning geen recht van
investituur meer oefende, waren zij maar al te dikwijls creaturen
van eene Hollandsche of eene andere partij. De graven van Holland
hadden 't, naar 't schijnt, in den zin van den Utrechter stoel eene
secundogenituur te maken, eene verzorging voor hunne jongere
zonen. En daartegenover verhief zich een oostelijke nabuur, die,
door de vereeniging van Gelre en Zutphen met groote stukken
Neder-Lotharingsch gebied, een grondgebied verworven hadden,
dat dat van alle buren, Brabant uitgezonderd, overtrof. Wel
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waren de deelen van dit graafschap — of liever van de graafschappen, want nooit gold voor Gelre en Zutphen rechtens een
andere dan de personeele unie — ieder zelfstandig, heerschten
in ieder eigen recht en eigen instellingen; maar allen dienden
gelijkelijk den graaf, die overal even goed heer was, hetzij hij
onmiddellijk of als vasal (de Veluwe en een deel der Betuwe
was Brabantsch leen) den grond bezat.
Dat gebied was de type van een zuiver Duitsch feodaal
land, bewoond door een talrijken adel, ruw van zeden en klein
van goed, gereed den graaf te volgen, waar de krijg eer en
buit beloofde. De steden hadden daar nog geringe beteekenis:
alleen Zutphen was machtig door den handel. Nijmegen behoorde nog niet tot het graafschap, maar stond als keizerlijke
stad, ontstaan door het samenvloeien der bevolking rondom eene
keizerlijke palts, op zich zelf. In het einde der twaalfde eeuw één
geworden, begon Gelderland in de dertiende sterken druk op
zijne buren te oefenen. Zoowel in de Utrechtsche geschillen als in
die van Holland en Vlaanderen, begonnen de Geldersche graven
zich te mengen, die door verzwagering banden aanknoopten
met de naburige vorstenhuizen. Bij den geringen invloed van
het Rijksgezag en het feitelijk erfelijk worden der leenen,
begonnen die familieverbintenissen groot gewicht te krijgen ;
zij konden tot erfopvolgingsquaesties aanleiding geven, die nu,
door geen hooger rechter meer te beslissen, afhingen van het
zwaard en de staatskunst en de gelegenheid boden aan vreemde
mogendheden om zich meer en meer in de zaken van het
Rijk in te dringen. Want hoewel de aanrakingen tusschen de
verschillende machten in den kring, die eenmaal het NederLotharingsch en later het Nederlandsch gebied omvatte, steeds
veelvuldiger werden en zich eene soort van gemeenschap
tusschen de verschillende landen begon te vertoonen, 't was
er verre van af, dat hier een gevoel van bijeen te hooren met
uitsluiting van andere omliggende landen kon ontstaan, of dat
de vorsten bij hunne veeten er over dachten vreemden invloed
af te wijzen. Niet meer door hunne plichten jegens het Rijk
weerhouden, door niemand meer beteugeld, vierden zij hunne
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begeerte of hunnen haat bot, zonder om iets dan het persoonlijk of hoogstens het dynastiek belang te denken. Trouwens,
zoo ging 't niet alleen in deze grensgewesten, maar ook in het
hart van Duitschland ; alleen bestond daar niet zooveel gelegenheid voor vreemde tusschenkomst.
Voor wij echter den grooten, ik zou wel durven zeggen,
eersten Nederlandschen oorlog, den Limburgschen successieoorlog, die door den bekenden slag bij Woeringen werd beslist,
beschouwen en tevens de laatste periode van den VlaamschHollandschen strijd — beiden zoo eng met den grooten strijd
tusschen Engeland en Frankrijk verbonden, dat zij er episoden van zouden kunnen heeten — nog een enkel woord
over de verhouding van Utrecht en Holland.
Waarschijnlijk door de veeten tusschen de groote leenen
begunstigd, waren op de grenzen van deze landen hier en daar
onafhankelijke heerlijkheden ontstaan. Daar het begrip van
gezag met grondeigendom zoo nauw was verbonden, waren
de eigenaren van allodiale goederen , omdat zij geen anderen
heer van den grond kenden , niet zonder eenige natuurlijke
logica zich zelven ook gaan aanzien voor zelfstandige heerera,
alleen aan het Rijksgezag onderworpen; zij waren den graaf,
bisschop of anderen machthebbende vroeger als hoofd der
gouw en als representant des konings onderdanig geweest ; nu
was die hoedanigheid verloren gegaan, omdat het gezag op
den grond alleen door het bezit daarvan, door het leen, scheen
te ontstaan, en erkenden zij dan ook niemand meer boven
zich. In de Nederlanden waren een aantal dergelijke kleine
dynasten, die zich de gelijken achtten der graven, omdat zij
dezen geene hulde schuldig waren dan voor goederen, die zij
buiten hunne allodiën in leen hadden. Want de meeste hier
op eigen grond zittende geslachten zochten zich gedurig een
grooter gebied te verwerven en, door handig partij kiezen in
de veeten tusschen de machtige vorsten, zich een waarborg
voor dat bezit te verschaffen. Sedert in de dertiende eeuw het
landsheerlijk gezag der Utrechtsche kerkvoogden meer en meer
afnam, waren eenige geslachten op de grenzen van Holland en
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Utrecht groot geworden, en menig Utrechtsch geslacht, IJselstein en Montfoort b. v. , zocht ze na te volgen, al hadden zij
geene allodiën van belang, zooals Aemstel, Woerden of Ark el
bezaten. Van deze laatsten waren Aemstel en Woerden langzamerhand in 't bezit van groote stukken land geraakt, een
gebied, moerassig en doorsneden met tal van kleine wateren,
maar daardoor gemakkelijk verdedigbaar; zij hadden in de dagen
van Floris' minderjarigheid zich een niet geringere invloed weten
te verschaffen in het Sticht, waarschijnlijk in verbinding met
de stad Utrecht en gebruik makende van den nood, waarin
een ontzaglijk boerenoproer, dat in Kennemerland uitbarstte
en Holland en Utrecht in vuur en vlam zette, den bisschop
had gebracht. De zwakke Jan van Nassau, die toen den herderstaf met onvaste hand voerde, vond tegenover
hunnen aandrang
.
geen hulp dan bij den Hollandschen graaf, wiens bescherming
tot nu toe steeds den heeren was te stade gekomen. Hij gaf
hierdoor wel voet aan den toenemenden Hollandschen invloed,
die reeds de stad geheel had gewonnen en zich ook al over
den Stichtschen adel begon uit te strekken, maar hij kon
kwalijk anders. Alleen door Hollandsche of soms ook Geldersche
bescherming kon hij een schaduw van gezag behouden, daar
zijn natuurlijke beschermer, de Duitsche koning, hier niets
meer vermocht. Anders zou de bij uitstek praktische Rudolf
van Habsburg, die toen de kroon had verworven en begonnen
was de keizersmacht op nieuw — maar op andere grondslagen dan
Staufen of Saliërs — op te trekken, zich wel hebben laten gelden. Hij verzuimde geen gelegenheid, waar hij op goeden uitslag
kon rekenen ; maar in de Nederlandsche aangelegenheden bepaalde hij zich tot het uitvaardigen van bevelschriften, die
soms den schijn op hem _wierpen, dat hij zijn gezag, dat althans
een formeelen rechtsgrond opleverde, aan den meestbiedende
verkocht. Zoo had de Utrechtsche stoel geen beschermer meer;
't werd overal opgemerkt. In geen der deelera van het Oversticht
gold het bisschoppelijk gezag, dan in zooverre dit met de belangen van de eene of andere partij onder de inwoners overeenkwam. De Drentsche boeren herwonnen de oude vrijheid; de
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Groninger burgers maakten hunne stad tot eene zelfstandige
macht, die al het omliggende land onder haar gezag bracht;
de koopsteden aan de IJsel werden niet veel minder dan vrije
republieken; de Sallandsche en Twentsche adel leefde in het
volle genot zijner heerlijke rechten en in het volle verzuim
zijner heerlijke plichten ; van invloed in het Friesche graafschap
was haast geen schaduw meer over. Nog erger ging 't in het
eigenlijke Sticht, 't ergste haast in de bisschoppelijke hoofdstad.
Daar waren de oude regeerende familiën door de burgerij van
't kussen gedrongen; daar speelde de stedelijke democratie den
baas en sloot eigenmachtig een traktaat met den graaf van Holland. Voor langen tijd werden de graven nu oppermachtig in het
Sticht en dwongen de bisschoppen, ook de opvolgers van Jan
van Nassau, in alles hunnen wil te doen en dan nog de opgedrongen bescherming duur te betalen door afstand van vette
landerijen en sterke kasteelen. 't Is waar, Floris bevrijdde den
bisschop daarvoor van de lastige nabuurschap en inmenging
van Aemstel en Woerden en besnoeide de macht van dezen
voor goed; maar het geschiedde ten eigen bate. Hunne Utrechtsche leenen moesten hem overgegeven, hunne allodiën hem in
eigendom opgedragen worden, om voortaan als leenen van
Holland bezeten te worden. Was 't wonder, dat de dus vernederden later bloedige wraak namen?
Zoo breidde zich Hollands invloed uit in het Sticht, dat
weldra bij gedeeltelijke stamverwantschap van bevolking en bij
groote gelijkheid van instellingen, in vele opzichten een tweede
Holland werd , — alleen een Holland zonder zee. Want daar had
Floris (zeker onbewust) voor gezorgd : Amstelland zoowel als
Naardingerland met de Vecht- en Amstelmonden werden Hollandsch voor goed ; geen haven bleef aan de westzijde der
Zuiderzee in andere dan Hollandsche handen.
Ook in Zeeland schijnt Floris zoo goed als zelfstandig ge
heerscht te hebben , met het doel, Holland en Zeeland zoo
al niet tot één land dan toch tot gelijksoortige , op dezelfde
wijze van éen hof uit geregeerde landen te maken. Doch de
ligging van Zeeland, het eigenaardige karakter, dat het als een
-
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eilanden-groep verkregen had, het isolement , waarin het daardoor verkeerde , beletten eene samensmelting. Verder dan eene
personeele unie konden Holland en Zeeland het nooit brengen,
en hoewel eeuwen lang onder één bestuur en alle lief en leed
tegenover het buitenland deelende, bleven beide landen vreemd
naast elkander, haast evenzeer als de Friesche gouwen, die in
Holland den nationalen vijand zagen. En de wijze van bestuur
door den graaf was van dien aard, dat zij althans den Zeeuwschen adel tegen hem in 't harnas joeg, zoodat op den duur
eene Vlaamsche partij, niet alleen in West-Zeeland, zich
stelde tegenover de aanhangers van Holland. De steden daarentegen werden door hem, in Zeeland zoo goed als in Holland,
voorgetrokken. Zelden zeker is in een land in het vierde
eener eeuw eene zoo groote verandering in de verhouding der
verschillende machten in den staat teweeggebracht, als in
de dagen van Floris V. Een menschenleef tijd slechts heeft hij
geregeerd ; maar bij het einde daarvan waren de steden, zoo
al niet het machtigste deel des lands, dan toch de evenknieën
van den adel, en de Hollandsche en Zeeuwsche edelen , van
wie voor dien tijd nergens eenig verzet tegen 's graven bestuur
ons ter oore komt, staan voor een goed deel openlijk of heimelijk aan de zijde der vijanden van den landsheer, kennelijk om te trachten met geweld de overmacht van landsbestuur en steden te breken. Maar wij schrijven hier geene politieke geschiedenis en wij hebben dus alleen maar er op te wijzen,
dat in Holland en Zeeland hetzelfde feit zich voordeed : bij
alle verschil ontwikkelt zich in die gewesten tevens eene
gemeenschap van belang, die ze als 't ware tot één — zij 't ook
verdeeld, laat ik liever zeggen tweeledig — lichaam maakt. Van
dien tijd af tot aan het einde der Republiek toe zijn die twee
gewesten niet nauwer verbonden of verder gescheiden geweest.
Nog één onvermijdelijke strijd met Vlaanderen , die ten gevolge
van Floris' politiek wel moest ontbranden, en als die zegevierend doorstaan is , is hier een eigenaardig politiek lichaam
ontstaan, dat niet meer Holland en nog niet Nederland is,
maar dat toch al , als omvattende al de landen bewesten de Zui-
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derzee , de kern vormt , waarbij de overige Zuiderzeelanden
zich later konden en moesten aansluiten. En zeker was 't voor
de latere aansluiting van die landen van groot gewicht, dat
zich dit politiek geheel vormde tegen den wil van Vlaanderen
en geheel buiten Brabant om. Immers alleen zóó kon er eenmaal
een eigenlijk Nederland , of liever een Noord-Nederland uit
groeien , dat levensvatbaarheid had ook zonder vereeniging met
de overige , zuidelijke Nederlanden , met de Belgische , NederLotharingsche gewesten — een noordelijk, half-Friesch Nederland, waarbij ook Saksische landen zich zouden voegen , naast
het zuiver Frankische Zuiden.
Wij weten veel te weinig van de drijfveeren van graaf
Floris' staatkunde om met zekerheid te kunnen zeggen, waarom
hij zich zoo nauw aan Engeland aansloot. Zeker is 't , dat hij
zijnen onderzaten daardoor groote voordeelen bezorgde en dat
voortaan de Engelsche handel in Dordrecht eene stapelplaats
vond. Maar het groote staatkundige doel, dat hij er zeker
mede moet beoogd hebben , miste hij volkomen : Engeland hielp
hem niet om zich van het Vlaamsche leenverband te ontslaan.
De Limburgsche successieoorlog werd als van zelf een deel
van den strijd tusschen Engeland en Frankrijk; maar Floris'
belang, dat hem er zich mede deed moeien , was daarbij niet
dat van Engelands bondgenooten. Integendeel, de eene pretendent , hertog Jan van Brabant, het hoofd der Fransche partij,
had hem eerst door afstand van zijne rechten op Zuid-Holland
aan zich weten te verbinden, en later, toen dit niet voldoende
bleek (want trouw aan eenige verbintenis heeft nooit tot de
eigenschappen van Floris behoord) door een tractaat , waarin
hij hem een goed stuk der te veroveren Geldersche landen
beloofde. Maar waarschijnlijk dreef niets Floris zöózeer aan
de Brabantsche zijde dan de steun , dien Guy van Vlaanderen
verleende aan den Gelderschen graaf, die de mededinger
van Brabant was. Ik wil niet ontkennen , dat Holland
een aanwas van macht, als Gelderland door het bezit van
Limburg zou zijn te beurt gevallen, ongaarne zou gezien
hebben (in Utrecht bekampten zij zijdelings elkanders invloed);
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maar de wijze, waarop Floris aan den strijd deelnam , was
geenszins eene , die tot het bestaan van dergelijken principieelen
tegenstand doet besluiten : tot de beslissing bracht die deelneming niets bij. De groote nederlaag der Engelsche bondgenooten
in den slag bij Woeringen in 1288 stelde Jan van Brabant in
het feitelijk bezit van Limburg, dat hem bij den vrede , die in
het volgend jaar volgde, te minder kon worden ontzegd , daar
die vrede plaats had te Parijs .en onder de bemiddeling van
Philips IV van Frankrijk, die meer dan eenig vorst in de Middeleeuwen onbeperkte macht bezat.
Want dat is misschien het merkwaardigste in dezen oorlog,
die tusschen Duitsche vorsten gevoerd werd over een Duitsch
hertogdom , dat de Duitsche koning hem niet tracht te verhinderen , maar daarentegen Engeland en Frankrijk steeds zoeken
te bemiddelen en ten slotte Philips de Schoone er door zijn
machtwoord een einde aan maakt. De volstrekte machteloosheid
van het Rijksgezag was er klaaglijk bij aan den dag gekomen :
van dien tijd af heeft het noch in Holland , noch ergens in de
Nederlanden meer gegolden, en ook aan den Rijn is het maar
weinig meer geëerbiedigd, al waren daar ook honderden redenen om de vervreemding van Duitschland te beletten , die van
nu af in de Nederlanden steeds sterker te bespeuren is.
Het was ten slotte dezelfde Fransche macht , die de beslissing bracht in den strijd over Zeeland. Weldra trad deze in
eene nieuwe en laatste periode , die eerst haar einde bereikte',
toen de strijd geheel en al een onderdeel werd van den grooten oorlog tusschen Engeland en Frankrijk. Van de tijdelijke
zegepraal dezer laatste mogendheid trok Holland de vruchten,
maar op eene wijze , die het land langen tijd tot een speelbal
der Fransche staatkunde maakte, ja zelfs dreigde het daarvan
geheel afhankelijk te doen worden. Een misschien niet bekwamer, maar zeker gelukkiger vorst dan Floris V was, wist de
vruchten te plukken van diens voorbeeldelooze staatkundige omzwenkingen, welke hem zelven niets brachten dan een ellendigen
dood. Maar zelfs die „goede" Willem III , die Holland al in
zekere mate tot eene mogendheid van beteekenis verhief, kon,
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hoewel hij ook over Henegouwen gebood , niet op tegen de
overmacht van het , niettegenstaande alle rampen , zich steeds
krachtiger ontwikkelende Vlaanderen. Hoeveel te minder dan
Floris, die , welke gebreken hij ook had , in één punt standvastig was , in zijn streven naar verbreking van het Vlaamsche
juk! Daaraan arbeidde hij reeds van zijn eerste optreden af,
maar vooral sedert den dood van Margaretha. Hij bediende
zich daarbij van zijne familie-verbintenis met de Avesnes, van
wier al te drukkenden invloed hij zich echter met beleid had
weten te ontslaan, en ook van het Rijksgezag, dat hem en den
Avesnes in Henegouwen steeds gunstiger gezind was dan den
Vlaamschen graven, die de hulde voor hunne Rijksleenen verzuimden. Maar de bijstand van koning Rudolf bleek ook hier
illusoir : de zaken bleven in denzelfden toestand , totdat in 1289
de opstand der Zeeuwsche edelen, gesteund door enkele Hollanders, vooral den machtigen Dirk van Brederode, haar weder
tot eene question brfilante maakte en bewees, dat de uitspraak
van den wettigen opperleenheer, den Duitschen koning, noch
door de Zeeuwen , noch door de Vlamingen als geldig werd
erkend en alleen geweld hier beslissen kon. En die beslissing
was voor Floris ongunstig : het hem afgedwongen tractaat van
Biervliet herstelde het status quo. Doch Floris legde er zich
niet bij neder, maar zocht den kamp voort te zetten. Dit was
echter te zeer in strijd met het belang van Engeland, dat nu
in oorlog met Frankrijk, de krachten zijner beide bondgenooten
op het vasteland zich niet tegen elkander wilde laten verteren en
dat daarom trachtte te bemiddelen, terwijl de nieuwe Duitsche
koning Adolf van Nassau met grootera ijver, maar zonder eenig
gewicht in de schaal te leggen, partij voor Floris trok. Maar
ook het machtwoord van Engeland besliste den strijd niet, daar
Floris , daarmede niet tevreden en door het oorlogsgeluk meer
begunstigd, met de Zeeuwsche opstandelingen vrede sloot buiten
Engeland en Vlaanderen om, en zich nu tot Frankrijk wendde.
Wel deed zijn dood en de daarop volgende overheersching van
Holland door den almachtigen gunsteling van zijn zwakken
zoon Jan, Wolfert van Borsselen, het hoofd der Zeeuwsche
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en der met hen verbonden Hollandsche edelen , een tijd lang
Engelands invloed weder zegevieren; maar de opstand der
Hollandsche steden in 1299 bracht den Henegouwer graaf
Jan van Avesnes aan het bestuur en bestendigde daardoor
het overwicht der Fransche partij en tegelijk het overwicht
der steden over het platteland , dat, door het aan Dordrecht
verleende algemeene stapelrecht voor van de rivieren afkomende
goederen, als 't ware de bevestiging, om niet te zeggen de wijding door het staatsgezag kreeg. Weldra zelf graaf geworden,
zette Avesnes zijne staatkunde voort, die hem nu, door eene
zonderlinge verbinding van strijdige belangen , in botsing met
het Rijksgezag bracht.
Want Adolfs tegenkoning, Albrecht van Oostenrijk, was wel
steeds de bondgenoot van Frankrijk geweest; maar daar Adolf
Holland had voorgestaan, had hij zich tot Vlaanderen gewend
en trad nu — na Zijne volledige zegepraal in den slag bij GOheim, die Adolf kroon en leven kostte — tegen Jans eigenmachtig aanvaarden van het Hollandsche leen op. Een energiek
man , gelukkig in zijne ondernemingen , die hij wijselijk wist te
beperken, steunende op eene niet geringe eigen macht, sloeg
hij een geheel anderen toon aan dan zijne zwakke voorgangers,
en maakte hij zich gereed den strijd op wettige wijs in eene
Rijksvergadering te Nijmegen te beslissen. Maar daar schoot
zijn aanzien bij te kort. De Hollanders wilden zich, evenmin
als drie eeuwen te voren hunne Friesche voorvaderen, door den
koning de wet laten stellen en beletten den Zeeuwschen adel,
die weder in open opstand was, den koning de materiëele hulp
te verschaffen, welke hij tot handhaving van zijn gezag noodig
had. Albrecht, zonder voldoend leger te Nijmegen gekomen,
moest voor de Hollandsche macht terug wijken en zich, als
Zijne voorgangers, tot krachtelooze decreten bepalen.
Zoo eindigde ook deze poging van een Duitschen koning om
zijn gezag over Holland te handhaven : zelfs in de handen van
een zoo krachtig man als Albrecht was het Rijksgezag niet
in staat zich te handhaven in streken , die zooverre buiten
het centrum van den staat (zoo het Rijk in dien tijd dien naam
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nog verdient) gelegen waren. Ook de poging van bisschop
Willem van Utrecht om het Hollandsche juk af te schudden, mislukte ; zij kostte den krijgshaftigen prelaat het leven, en in
zijne plaats trad Guy van Henegouwen, die Utrecht, zoolang hij
regeerde, tot eene Hollandsche provincie maakte. Nog eenmaal
keerde de kans: toen de Sporenslag bij Kortrijk in 1302 Vlaanderens zelfstandigheid had hersteld, gevoelde Holland de wraak
van Vlamingen en Zeeuwen geducht; maar de Hollanders zagen
in de zaak der Henegouwers, op wie zij hunne blijkbaar zeer
sterke dynastieke aanhankelijkheid over hadden gebracht, hunne
eigene zaak en dreven de Vlamingen het land uit, terwijl de
zeeslag bij Zierikzee in 1304 ook Zeeland aan het gezag van
dezen ontrukte.
Doch de erfvijandschap van de Avesnes en Dampierres en de
aanspraken der eersten op Rijks-Vlaanderen maakten de zaak
toen nog ingewikkelder. Holland en Vlaanderen bleven daarom
langen tijd een speelbal der Fransche staatkunde, tot eindelijk
het tractaat van 1323 Zeeland voor goed van het Vlaamsche
leenverband bevrijdde en ook het Rijksgezag in den persoon
van Lodewijk den Beier daar zijn zegel aan hechtte. Van toen
af waren Holland, Zeeland en West-Friesland, hoewel inwendig
volkomen gescheiden, één geheel tegenover het buitenland.
Formeel was de band met het Rijk niet verbroken : de Duitsche
koning behield zich hulde en manschap voor ; maar dat was
ook alles. In de staatkunde van Willem III, die er blijkbaar
prijs op stelde als rijksvorst te gelden en wiens betrekking tot
het hoofd des Rijks, zijnen schoonzoon , steeds innig bleef, is
toch geen spoor te vinden van eenigen Duitschen invloed. Hij
treedt steeds op voor de belangen zijner eigene landen, zonder
op andere acht te slaan. Op zich zelf is dit echter nog geen
bewijs, dat de door hem beheerschte Noord-Nederlandsche
gewesten (van zijn Henegouwsch, Fransch sprekend land spreek
ik niet) eenigszins meer zelfstandig waren dan andere Duitsche
landen, want in dien tijd kon men dezelfde uitsluitende zorg
voor het eigen territoor waarnemen bij alle rijksvorsten. Het
onderscheid ligt hierin, dat de belangen van Holland en Zeeland
12
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sedert Floris V niet meer van de verbinding met Duitschland
afhangen , maar van die met Frankrijk en Engeland, — dat zij op
die wijze geheel van Duitschland vervreemden, zoodat de Hollanders en Zeeuwen daarna in de Duitschers evenmin landgenooten zien als in de Franschen en Engelschen. Zonder
twijfel was die afscheiding van Duitschland zoowel commerciëel
als politiek ; want de verbinding , waarin sommige Hollandsche
steden met de Hanze stonden , was meer die van bevriende
handelsmachten dan die van leden van éen handelsverbond , en
tetwij1 tal van handels- en scheepvaart-tractaten bekend zijn met
de naburen , waarvan de Hollanders waren importeerden , bestaan
er maar weinige met die Duitsche landen , waarheen zij waren
afzetten. Althans oppervlakkig zou ik zoo oordeelen. Eene handelsgeschiedenis van de Nederlandsche Middeleeuwen is nog niet
geschreven : ik heb dus maar losse feiten om mij op te beroepen. Maar genoeg. Met de veertiende eeuw beginnen dus Holland , Zeeland en West-Friesland eene zelfstandige politieke
macht in Europa te vormen ; maar overigens zien wij in wat
wij thans Nederland noemen nog nergens eenig begin van
gemeenschappelijke, op afscheiding van het Rijk doelende statenvorming. Wel zijn de lotgevallen dezer gewesten zulke , dat zij,
bij 't vinden van een middelpunt , tot die afscheiding lichter
dan andere konden komen.

Op het ontstaan van een zelfstandig Nederland, zijn misschien weinig feiten van zooveel invloed geweest, als de vernietiging der opkomende Noord-Duitsche monarchie van Hendrik
den Leeuw in het laatst der twaalfde eeuw. Geen enkele staat
vormde zich daarna in die streken , welke eenigszins als middelpunt kon dienen ; alle territoriën zijn daar verbrokkeld en
van betrekkelijken kleinen omvang. Kleine graafschappen en
bisdommen van geringe beteekenis nemen de plaats in van het
hertogdom Saksen, dat meer dan eenig deel van Duitschland
geroepen scheen om eenmaal een zelfstandig land te vormen.
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Wel gold hier en daar het leenheerlijk gezag van den Keulschen
aartsbisschopsstoel, maar dat was niet veel meer dan een naam.
Zoo vonden de oostelijke gewesten van Nederland nergens eene
eenigszins belangrijke macht, welke ze kon aantrekken en om
zich scharen (want ook in de geschiedenis treft men eene
zwaartekrachtswet aan) ; zoo bleven zij blootgesteld aan de
invloeden van het steeds sterker wordende Holland. Het Geldersch-Zutphensche graafschap was zeker groot genoeg van
omvang, maar veel te arm in vergelijking met Holland, om
daartegen op te wegen. En het grondgebied van den Utrechtschen bisschop was alleen maar in naam uitgestrekt; want
Drente was zoo goed als zelfstandig en daarenboven een zoo
goed als waardeloos bezit, en de Overijselsche gouwen erkenden
ja het landsheerlijk gezag van den bisschop, maar niet meer
dan formeel. Als staatkundige grootheid gold de bisschop alleen,
voorzoover hij het Nedersticht, zijne hoofdstad en wat daaromheen lag, beheerschte. En dat gebied was veelal feitelijk in handen
van den Hollandschen graaf of althans van diens afhangelingen.
Van de Friesche gouwen kon als tegenwicht van Holland geen
sprake zijn ; zij verzonken hoe langer hoe meer in een staat
van anarchie, die ze volkomen machteloos maakte en zonder
twijfel aan land en volk de grootste schade toebracht.
Één naburig land zou op de Noordelijke gewesten zeker
grooter invloed hebben kunnen oefenen dan Holland deed: dat
was Brabant. 't Woog door uitgestrektheid en macht ruim
tegen Holland op, zelfs in die dagen, toen Vlaanderen 't zeker
nog verre overtrof en de handel zich nog niet te Antwerpen
had gevestigd; 't had daarenboven veel nauwer betrekkingen
met Gelderland dan later. Maar Brabant heeft altijd tot het
Zuiden behoord. 't Was altijd Lotharingsch, geen oorspronkelijk
Friesch of Saksisch gebied, zooals de noordelijke gewesten, maar
altijd nauw verbonden met de zuidelijke streken aan Moezel en
Maas. Wat benoorden den Rijn lag, was er vreemd aan: zelfs
Teisterbant, het grensland tusschen Rijn en Maas, werd er aan
ontrukt : zoo werd het bezuiden de Maas en geheel buiten
de gemeenschap der Zuiderzee-landen gehouden. Nooit heeft
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het dan ook eenigen invloed in Utrecht of Holland geoefend.
Alleen met Gelderland bleef het in voortdurende aanraking,
maar die aanraking was meestal vijandig, althans sedert den
Limburgschen oorlog. Voor de overige Noordelijke gewesten
bleef het land vreemd tot den Bourgondischen tijd toe.
Maar ook de landen , die om de Zuiderzee lagen, kwamen
niet spoedig in nauwere aanraking. Zelfs Zeeland deelde
nooit volkomen in de ontwikkeling van Holland, niettegenstaande eeuwen van gemeenschappelijk bestaan. Het isolement,
waarin de Zeeuwsche eilanden van zelf bleven verkeeren , gaf
zelfs aan de Zeeuwen een hoogst eigenaardig karakter, een
gevoel van zelfstandigheid , dat door niets kon worden weggenomen.
't Meest misschien onderging Utrecht den invloed van Holland; maar ook daar bestonden beletselen, die een samengroeien
onmogelijk maakten. Het Sticht was eigenlijk eene stad met
een gebied er omheen. De stad had geheel eigene belangen :
hoewel steeds in twist met de bisschoppen , wilde zij dezen met
alle voordeelen, die hun verblijf en regeering brachten, niet
missen. Zij wilde hen voor haar eigen voordeel behouden en
tevens het omliggend gebied beheerschen. Zij volgde daarin
het voorbeeld van Keulen en de andere bisschoppelijke steden
van Duitschland, vooral van het Noorden. Maar juist daarom
zocht zij wel dikwijls den Hollandschen bijstand tegen adel en
bisschop, maar ontweek den Hollandschen invloed, ja bestreed
dien, zoodra hij gezag werd. Zoo werd de voortdurende aanraking
met Holland niet de inleiding tot eene nadere vereeniging. En om
Utrecht als West-Friesland te behandelen, het met geweld te
annexeeren , daartoe bestond voor Holland geene gelegenheid ; het
geestelijk karakter van zijn bestuur beschermde het Sticht daartegen , en daarenboven , het was geenszins, zooals West-Friesland,
geïsoleerd, maar kon dadelijk steun vinden bij Gelderland en bij de
overige naburen. Zelfs oefende althans Gelderland er sedert de
twaalfde eeuw eenen druk, die soms tegen den Hollandschen
opwoog. Alleen in den tijd der Henegouwsche graven, in de
eerste helft der veertiende eeuw, eer de Hoeksche en Kabel-
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jauwsche twisten Hollands krachten verzwakten en verdeelden,
dreigde Utrecht geheel onder Hollandsch gezag te komen. Daarop
veranderden echter de tijden en bleef het door een samenloop
van omstandigheden bewaard voor eene vereeniging met Holland.
Gelderland bleef niet alleen zeer lang op zich zelf staan,
maar zelfs veel langer Duitsch dan de andere gewesten. Wanneer dat gewest even goed als Holland voor het Rijk is verloren
gegaan, wanneer het op den duur door Hollandschen invloed
zijn Duitsch karakter verloor, dan is dat geenszins de schuld
der Gelderschen of van Gelderlands vorsten. Zelfs in de veertiende eeuw, ik mag wel zeggen tot aan het. uitsterven van
het Guliksche huis (tot ongeveer de helft der vijftiende eeuw
dus) valt Gelderlands geschiedenis nog bovenal samen met die
der Neder-Lotharingsche en Neder-Rijnsche landen, van Brabant,
Limburg, Gulik, Kleef, Berg,. Keulen enz., niet met die der
Noord-Nederlandsche gewesten. Alleen de nabuurschap van
Utrecht en het bezit van Tieler- en Bommelerwaard deden het
ook met deze streken in verbinding blijven ; want steeds zochten de
Gelderschen den Hollandschen invloed en den in de vijftiende
eeuw daarvoor in de plaats tredenden Bourgondischen daar te
weren. Zeer natuurlijk staat dan ook Gelderland in den strijd
van Hoeken en Kabeljauwen meest aan de zijde der eersten,
niet alleen omdat die in de eerste plaats de adelspartij vormden,
waar het feodale Gelderland de natuurlijke bondgenoot van
was, maar ook omdat de overwinning der Hoeken handhaving
van territoriale zelfstandigheid beduidde, omdat zij streden
tegen den algemeenen Nederlandschen staat, die van zelf ook
naar Gelderland zijne armen moest uitstrekken. En dat gevaar
deed zich spoedig genoeg voor. Een werktuig der Bourgondische
politiek, Arnoud van Egmond, werd in 1423 hertog, en scheen
zijne regeering als een Hollandsch stadhouderschap op te vatten.
't Was niet de eerste maal, dat een Hollander naar den Gelderschen hertogshoed streefde : ruim een halve eeuw geleden had
Jan van Blois, de Henegouwsche heer van Gouda en Schoonhoven , in .den strijd daarover tegen den Gulikschen pretendent
het onderspit gedolven; de Duitsche, hier tevens territoriale
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partij had toen het pleit gewonnen, waar trouwens Holland
zelf geen deel aan had genomen. En ook nu waren de Gelderschen niet gezind zich te laten annexeeren. Van daar dat zij
zich niet ontzagen Adolf van Egmond aan hun hoofd te stellen,
den zoon te steunen tegen den vader, hoe weinig die door
toomlooze eerzucht gedreven woesteling, wiens wanbedrijf in
onze geschiedenis meer haast dan eenig feit berucht is, anders
geschikt kon heeten om op te treden als aanvoerder van zijn
volk. Doch de strijd was te ongelijk. Gelderland had geen
bondgenooten ; de Duitsche keizer dacht alleen om de belangen
van zijn huis, het doorluchtige huis van Oostenrijk, en die
brachten niet mede rechtstreeks op te treden tegen den Bourgondiër; daarenboven, al had hij den wil bezeten, de macht
ontbrak hem. En onder de Duitsche vorsten in de nabuurschap
was er geen, die 't wagen kon den strijd te aanvaarden voor
de belangen van het Rijk, zelfs al waren die tevens hunne
eigene. Zoo bleef Gelderland aan zijn lot overgelaten door zijne
natuurlijke beschermers en werd het door den Bourgondiër aan
zijne staten toegevoegd, die hij tot een zelfstandig Bourgondisch
of Lotharingsch koning•ijk hoopte te vereenigen. Maar de vroege
dood van Karel den Stoute deed de kans, die op de verwezenlijking van die hoop mocht bestaan hebben, voor goed voorbijgaan, en Gelderland maakte er terstond gebruik van. Meer
dan eene halve eeuw bewaarde het zijne onafhankelijkheid, door
de staatkundige behendigheid van Karel van Egmond en het
bondgenootschap met Frankrijk. In den harden kamp om het
bestaan, dien het al dien tijd had te voeren, wendde het zijne
krachten vooral tegen Holland. 't Was alsof het in Holland de
kern van de macht zijner bespringers gevestigd achtte, of 't een
kamp gold om de suprematie in Noord-Nederland. Nog lang
daarna deden zich de naweeën van dien strijd gevoelen : in
geen gewest was men in 't einde der zestiende eeuw zoozeer
tegen de vereeniging met Holland gestemd. Niet om den godsdienst vooral, niet om de trouw aan den landsheer verzetten
zich de Gelderschen met hand en tand tegen de Utrechtsche
Unie , maar omdat dat verbond Holland ten goede kwam, Hol-
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lands invloed en macht versterkte. Hoe kwam Gelderland aan
dien tegenzin tegen Holland , een tegenzin , die nog lang sporen
achterliet en die, dunkt mij, niet te verklaren is alleen uit
den trots van het hertogdom, dat niet onder het graafschap wilde
staan ? Aan dit bezwaar kwam Holland trouwens zooveel mogelijk
te gemoet : Gelderland bleef den eersten rang in het bondgenootschap bekleeden. Zou 't niet eene eenigszins nationale,
of zal ik zeggen territoriale oppositie zijn, — eene reactie van
het Duitsche element tegen het Nederlandsche , dat sinds
eeuwen den Gelderschen moest voorkomen als iets bijzonder
Hollandsch ? Tegenover Holland zoekt Gelderland als 't ware bij
instinct nog steun bij het Rijk , eischt het in de Unie niet alleen,
maar ook bij latere daaruit voortvloeiende overeenkomsten, waarborging van de rechten des Rijks. Nog geldt in die dagen in
Gelderland niet het Hollandsch als officieele taal, maar een
Nederduitsch, dat men hoe langer hoe meer Hollandsch ziet
worden, tot het met de zeventiende eeuw voor goed ophoudt
als schrijftaal te bestaan. In de Unie van Utrecht (de Unie
met Holland, zeide men in Gelderland) en de opname in de
republiek der Vereenigde Nederlanden , lag voor Gelderland
minder het verlies van territoriale zelfstandigheid als van alle
verbinding met het Rijk , van verlies van alles wat Duitsch was.
En in Gelderland was en is zelfs nog, zou ik durven beweren,
zooveel wat Duitsch is, dat dit zeker, zonder dat men het zich
recht bewust was, tot tegenstand uitlokte, zelfs nadat ook in
Gelderland het daar nog lang voortlevende gevoel van tot
Duitschland te behooren verdwenen was.
Ik heb hier opzettelijk van het onbewuste van dien nationalen tegenstand gesproken. Want dat is , dunkt mij, een der
groote verschillen tusschen de tegenwoordige wereld en de Middeleeuwsche, dat wij ons tegenwoordig rekenschap geven van de
krachten, die wij in de geschiedenis zien werken en men dat
toen niet deed. De Fransche koningen hebben in de Middeleeuwen met eene merkwaardige consequentie aan de eenheid hunner
natie gearbeid, de Duitsche rijksvorsten met evenveel consequentie
naar de vernietiging der eenheid van hun volk gestreefd; maar
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hebben zij dat gedaan met bewustzijn van wat zij deden ? Mij
dunkt, neen ; zij hebben slechts getracht wat zij hunne eigene
belangen achtten , te bevorderen. Ik meen hunne eigene belangen
in -den hoogeren zin: de Fransche koningen de belangen van de
kroon, de Duitsche vorsten die van hun huis, van het hun
toegevallen territoor. Begrippen van nationaliteit, ja zelfs van
vaderland moet men in de Middeleeuwen niet zoeken (als
bewuste drijfveeren althans) dan alleen in zeer bijzondere
gevallen, en zelfs dan nog niet onvermengd.
Is 't bij Jeanne d'Arc alleen vaderlandsliefde geweest , die
haar aandreef om haar wonderwerk te verrichten ? Zullen
wij gelooven, dat zij door dezelfde gevoelens bezield werd
als de mannen, die in 1870 den hopeloozen strijd tegen
Duitschland streden en niet dan gedwongen den strijd opgaven,
of zelfs als de vrijwilligers, die in den revolutiestrijd op
den roep „Het vaderland is in gevaar" den strijd waagden
met de veteranen der Coalitie? En zullen wij gelooven,
dat Hendrik de Leeuw, toen hij zijn Noord-Duitsch Welfenrijk
oprichtte, willens en wetens het Duitsche rijk , waarin hij de
eerste was na den koning, zocht omver te werpen ? zullen
wij hem gelijkstellen met de vorsten van het Napoleontische
Rijnverbond? Zullen wij zelfs Albrecht van Brandenburg of
Maurits van Saksen eenvoudigweg voor verraders van het
Duitsche vaderland verklaren , omdat 't hun werk is geweest,
dat de drie Lotharingsche bisdommen Metz, Toul en Verdun
voor goed aan Frankrijk verloren gingen en daardoor de overmeestering van het Duitsche land aan den linker-Rijnoever
werd voorbereid ? Zullen wij gelooven, dat Arnold van Brescia
of Cola di Rienzi voor Italië's onafhankelijkheid streden in den
zin van Cavour en Garibaldi, en dat zelfs Macchiavelli en paus
Julius II bezield waren door nationale gevoelens als Mazzini
en Gioberti ? Deze voorbeelden zou ik nog tot haast in 't oneindige kunnen vermeerderen. Men versta mij echter wel. Ik
beweer niet, dat de beginselen in dien tijd niet bestonden ,
maar wel dat men zich niet bewust was er door geleid te
worden. Zuivere vaderlandsliefde in den zin der oudheid zal men
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niet licht in de Middeleeuwen aantreffen, en 't gevoel van nationaliteit is, geloof ik , geheel modern. Maar daarom hechtte men
wel, en misschien veel meer dan nu , aan den grond, waar men
geboren was, en gevoelde men zich vooral aangetrokken door
zij 't ook verre stamverwanten , riep men bij voorkeur den
bijstand van dezen in. Verschil in taal bracht van zelf eene
vijandige verhouding mede.
Vergis ik mij niet, dan is Brabant het eenige Nederlandsche
gewest , waar de taalgrens geen politiek gewicht had. Fransch
Vlaanderen groeide nooit recht met het overige samen ; vooral
in de veertiende eeuw kon het niet deelen in de heftige
bewegingen der Vlaamsche nationaliteit, die echter ook niet
uitsluitend nationaal, maar tevens democratisch waren. Uitsluitend nationaal zeker is de Siciliaansche Vesper ; maar 't is
de vraag, of ook Italianen een dergelijk bloedbad niet hadden
kunnen uitlokken, als zij zich gedragen hadden als de Franschen
in Sicilië. Hoe weinig het nationaliteitsgevoel vermocht, zelfs
nog in de vijftiende eeuw , blijkt nergens beter uit dan uit de
houding van een groot gedeelte van Frankrijk na den dood van
Karel VI. De Engelsche koning en de Engelsche regent golden
voor niet weinigen onder den adel en voor vele steden als de
wettige regeering ; eerst de geweldige uitbarsting van nationaal
gevoel, die Jeanne d'Arc verwekte, deed ze de oogera opengaan,
al was dan ook die bekeering, als b. v. bij Philips van Bourgondië, vooral eene daad van politieke berekening. En zoo ging
't ook hier te lande. De dood van Willem VI deed een strijd
ontbranden, die niet meer, als in de vorige eeuw, binnen
Holland en Zeeland besloten bleef, maar die zich, in
verband met den grooten Engelsch-Franschen oorlog, weldra
over alle Nederlandsche gewesten uitstrekte en tot ver
daarbuiten. Het optreden van twee mannen , Jan van Beieren
en Philips van Bourgondië, is door den bekenden (gelukkig
ook bij ons gekenden , hoewel misschien niet genoeg naar
den
waarde geschatten) geschiedschrijver van dien tijd
Beierschen rijksarchivaris Franz von Le•her, opgevat als het
optreden van de Duitsche en Waalsche , on-Duitsche, anti,
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Germaansche elementen, die met elkander wedijveren om met den
buit te gaan strijken , die den Hoeken en hunner aanvoerster is
afgewonnen ; de vroege en kinderlooze dood van den Beierschen exbisschop wordt bejammerd als een ramp , omdat daarna
niemand meer Holland , ja Nederland beschermde tegen den
Waalschen invloed. Zeker, dat afsterven leverde Holland aan
Philips over, al mochten de Hoeken zich ook nog zoo wanhopig
verweren ; de Bourgondische heerschappij bracht hier zeker
een grooten toevloed van Franschen en Walen, Fransche taal
en Fransche zeden, Fransche instellingen, zelfs Fransch of liever
Romaansch, Latijnsch recht. En Philips mocht met recht gelden
als het hoofd eener althans tegen Duitschland gekante pattij.
Hij was zich zijn streven wel bewust, want hij was in vele
opzichten een modern vorst; hij wilde uit zijne Duitsche en
Fransche of Waalsche landen éen staat maken, met éen volk. In
zoover zeker kan aan het moderne denkbeeld hier gedacht worden,
dat Philips' streven er op gericht was, Holland en de andere
Nederlandsche gewesten los van Duitschland te maken en over te
leveren aan het daaraan vijandige Fransche element. Maar kan hetzelfde ook gelden van Jan van Beieren ? Gaat het aan te meenen,
dat deze er een oogenblik aan gedacht heeft, den Franschen of
Waalschen invloed te weren ? dat deze, omdat hij een spruit was
van een zijtak van een Duitsch geslacht, hier opgetreden is als voorvechter van Duitsche of Neder-Duitsche eigenaardigheid en zelfstandigheid tegenover dien invloed ? Kan men gelooven , dat , zoo
hij langer was blijven leven en zelfs als hij door een eigen
zoon ware opgevolgd, daarom ons land langer bij Duitschland
zou zijn gebleven ? Waren zijn vader hertog Albrecht en zijn
broeder Willem VI. nog Duitschers gebleven ? bekampten zij den
opkomenden Bourgondischen invloed?
Mij dunkt , er is geen enkele reden om zoo iets aan te
nemen , behalve deze, dat , zoo door Jan het Beiersche huis
langer over Holland en Zeeland ware blijven heerschen, de vestiging der Bourgondische macht vertraagd en bemoeilijkt zou zijn
geworden ; maar dit zou aan Duitschland niet zijn ten goede
gekomen, en zeker niet ten voordeele geweest zijn van de
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zich onder Bourgondische heerschappij vormende Nederlandsche
nationaliteit. 't Is echter zeer natuurlijk, dat de behoefte aan tegenstellingen alles, wat aan de vestiging dier heerschappij in den
weg staat, wordt voorgesteld als te geschieden door een bewust
of onbewust verzet tegen het aandringende „Welschtum". Zoo
worden zelfs in de oogera van sommigen de Hoeken in de vijftiende eeuw de verdedigers van Hollandsche nationale zelfstandigheid, strijders in de eerste plaats tegen de vreemde Bourgondische macht ! Ik geloof er niets van : wil men bij die
Hoeken zoeken naar drijfveeren, men zal die vooral in persoonlijke belangen , in familie-overleveringen, in erfvijandschappen
moeten zoeken. Hoe sterk die waren en hoe weinig daartegen
alle gevoel van nationaliteit opwoog, daarvan levert de geschiedenis der Nederlandsche omwenteling in de zestiende eeuw
bewijzen te over. En toen waren de Nederlandsche gewesten
al voor een goed deel meer dan eene eeuw nauw verbonden
geweest, samengevoegd tot één staatslichaam onder een sterk
centraliseerend gouvernement ; toen was als een nieuwe geestesadem over de wereld gevaren.
Neen , in de veertiende en vijftiende eeuw mogen misschien
dergelijke gevoelens van nationaliteit aan te wijzen zijn, als in
't verborgen werkende krachten, bewust was men ze zich zeker
niet. Trouwens nog eeuwen later gaf men zich van deze krachten
in 't geheel geen rekenschap en werden zelfs nationale antipathieën (zooals b.v. die der Engelschen tegen Frankrijk) als
geheel toevallig ontstaan beschouwd.
't Gaat niet aan , geheel getrouw te blijven aan mijn programma; want dan zou ik den loop der gebeurtenissen in de
veertiende en vijftiende eeuwen even breedvoerig moeten nagaan,
als ik dat met die van de dertiende eeuw en vroeger heb
gedaan. Ik kan hier niet onderzoeken, welke gevolgen deze
gebeurtenissen hadden ten opzichte van de ontwikkeling onzer
nationaliteit, — niet door een breedvoerig betoog aanwijzen , hoe
zich in die twee eeuwen , maar bovenal in de laatste , meer

en meer eene Nederlandsche natie en een Nederlandschen staat
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vormden , en hoe daar weder in de zestiende eeuw een Zuid- en
een Noord-Nederlandsche staat en nationaliteit uit groeiden,
wier grenzen niet overeenkwamen met die der talen. Want ik
zou dan veel breedvoeriger moeten worden en in plaats
van alleen bij Holland stil te staan , zooals tot nu toe, ook
de geschiedenis der overige gewesten in den breede moeten
behandelen. En daarvoor is het hier, dunkt mij , de plaats niet.
Men vergunne mij slechts daarover, in aansluiting bij wat ik
boven, vooral omtrent Holland, heb gezegd, nog een kort woord.
Vooraf echter moet ik nog eens opmerken, dat ik mijne denkbeelden geef voor wat ze zijn, dat ik geenszins beweer,
daar eene soort van stelsel op te kunnen bouwen, en dat ik hier
slechts den indruk weergeef, dien het vei band der feiten,
zooals ik dat meen te zien, op mij maakt.
Ik meen dan in de voorafgaande bladzijden te hebben aangetoond, dat het ontstaan van Holland in zekeren zin abnormaal
was, — dat land en volk daar eigenaardige karaktertrekken bezaten , die zoowel door den oorsprong als door de omstandigheden
kunnen worden verklaard. Veel minder nauw verbonden aan
het Duitsche rijk dan de andere Nederlandsche gewesten, en
daarentegen veel meer dan deze blootgesteld aan den invloed
van het buitenland, wordt Holland door de vereeniging met
West-Friesland en de nauwe verbinding met Zeeland tegen het
einde der dertiende eeuw een zelfstandig politiek geheel, als
't ware steunende op de zee tegenover de aangrenzende gewesten. Sterk genoeg om invloed op deze te oefenen, vermag het
echter geenszins ze onder zijn gezag te brengen, en dus reeds
in de Middeleeuwen een Nederlandschen staat te vormen. Integendeel, tot de vijftiende eeuw blijven deze gewesten volkomen
zelfstandig, grootendeels nog even nauw met het Duitsche rijk
verbonden als andere dieper in het land liggende streken.
Intusschen vatten in het stam- en gedeeltelijk taalverwante
Zuiden, dat daarenboven, sedert het begin van het Henegouwsch
huis, met Holland ook politiek verbonden was, de Bourgondische hertogen vasten voet. Het bezit van het meest ontwikkelde en dientengevolge invloedrijkste Neder-Duitsche gewest,
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waar zich, geloof ik te mogen zeggen, de Nederlandsche natioliteit, in algemeenen zin genomen, het eerst ontwikkelde en
zich eenigszins bewust tegenover het vreemde Fransche element
stelde , van Vlaanderen , vormt voor deze vorsten de brug om in de
Neder-Duitsche rijkslanden zoowel als in Holland en Zeeland
binnen te dringen. Voorbeeldeloos begunstigd door de omstandigheden, maar niet minder van deze met groote behendigheid partij trekkend, wist Philips de Goede uit de zuidelijke Nederlandsche gewesten, zoowel de Waalsche als de
Neder-Duitsche , te zamen met Holland en Zeeland één staat te
vormen, die weldra de overige noordelijke gewesten onder zijn
machtsfeer en zelfs grootendeels onder zijn rechtstreeksch gezag
kon brengen. Alleen het Friesche Noorden blijft nog eenigen tijd zelfstandig , en Gelderland weet zich nog tijdelijk
uit de omarming te bevrijden. De Bourgondisch-Nederlandsche
staat blijft bestaan , niettegenstaande alle schokken die hem
treffen, maar niet als zulk een gesloten geheel als zijne vorsten
wenschen. De nood der tijden dwingt hen ('t zijn nu al de
Oostenrijksche erfgenamen) om concessiën te doen aan de gewestelijke zelfstandigheid. Vooral aan die van Holland komen die
ten goede. Daardoor toch had de vereeniging met het zeker
ontwikkelder en machtiger Zuiden niet de gevolgen , welke
anders niet zouden zijn uitgebleven bij de groote overeenkomst
van zeden en instellingen en bij de verwantschap door taal en
afstamming. Uit de door den Oostenrijkschen vorst beheerschte
gewesten groeide geen Nederlandsche eenheidsstaat, maar
een door eene algemeene regeering bestuurd aantal meer of
min met elkander verbonden en verwante gewesten. Die
gewesten bleven politieke eenheden : hunne bevolking mocht
groote overeenkomst met elkander hebben, zij bleef zich gevoelen
als Friezen , Hollanders of Brabanders , niet als Nederlanders;
zij beschouwde ook den taalverwanten landgenoot eenigermate
als vreemdeling, niet alleen hem, die een andere taal sprak.
Zoo bleef de bevolking ook met grooten ijver de gewestelijke
belangen voorstaan , ook waar ze niet dezelfde waren , en dit
was lang niet overal het geval , ook niet tegenover het buitenland.
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Vooral gold dit van het nog altijd nauwer dan de andere saamverbonden Holland en Zeeland , die te meer bleven staan op hun
streng particularistisch standpunt, naarmate hun belang niet
meebracht, dat ze opgingen in het geheel.
Van den Nederlandschen staat toch lag het zwaartepunt
in het zuiden , in Brabant vooral , waar Antwerpen nu de
handelsmetropool van het geheele continent werd, en in Vlaanderen , terwijl Holland en Zeeland daarentegen er sinds twee
eeuwen naar streefden , zelven een zwaartepunt uit te maken.
Daarenboven , de Nederlandsche staat was niet als zij NederDuitsch , maar — half door den invloed eener Fransche dynastie,
die Fransche instellingen en zeden en taal verbreidde — grootendeels Fransch. Ook dit moest Holland en Zeeland drijven
tot verzet tegen elken stap, die kon leiden tot de ineensmelting aller gewesten. Men zou, dunkt mij , kunnen zeggen : in de
eerste helft der zestiende eeuw stond Holland tegenover Nederland.
Dat verzet zou op den duur hebben moeten opgegeven worden ,
te meer daar ook het Noorden, en eindelijk ook Utrecht en zelfs
Gelderland, den tegenstand lieten varen en de Nederlandsche
invloed algemeen veld won en zoowel het Duitsche Oosten als
het Fr. iesche Noorden zoodanig onder het juk bracht, dat Holland en Zeeland als 't ware omsingeld waren. Daarenboven ,
deze laatsten waren sedert langen tijd gewoon aan vreemde
vorsten, sedert eene eeuw zelfs aan het Bourgondisch stelsel,
terwijl zij , de voordeelen daarvan in menig opzicht erkennende,
niet in staat waren zich te isoleeren , als toen zij vijfhonderd
jaar te voren hunne zelfstandigheid handhaafden tegenover de
macht van het Rijk. Maar de omwenteling deed den Nederlandschen staat vaneenscheuren. Op nieuw als voor vijfhonderd
jaren sloot zich Holland nauw aan bij een anderen vorst dan
zijn wettigen heer, en op nieuw bood het zege vierend weerstand
aan de macht van het grootste rijk van Europa. Doch het deed
het niet alleen. Hoe nauw Holland , Zeeland en West-Friesland
sedert de dertiende eeuw waren samengegroeid, wordt wel nergens sterker door bewezen dan door hunnen gemeenschappelijken opstand in 1572. Onder alle omstandigheden bleven zij
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bijeen, en toen het centrale gezag bezweek en alle hoop op een
Nederlandschen staat verloren scheen, toen zochten zij heul in
eene nog nauwere verbinding onder het stamhuis van Oranje.
Zou dat alles mogelijk zijn geweest, zou met name de wanhopige strijd , vier jaren lang alleen met eigen krachten tegen
de geheele macht der Spaansch-Nederlandsche monarchie volgehouden , denkbaar geweest zijn , wanneer niet Holland en Zeeland
sedert eeuwen éen geheel hadden uitgemaakt? Waarlijk , hoe
zwaar ook in dien tijd andere en bóvenal godsdienstige belangen wogen (ik zal de laatste zijn dit te ontkennen !) daarvoor was
meer noodig dan godsdienstig enthousiasme en gehechtheid aan
privilegiën ! Waarom vraag ik hebben Holland en Zeeland kunnen
volhouden , terwijl Vlaanderen en Brabant bezweken ? Bestond
daar dan minder enthousiasme voor godsdienst en nationaal recht?
Zoo heeft dan m. i. de geheel op zich zelf staande gemeenschappelijke ontwikkeling van Holland en Zeeland van de elfde
eeuw af deze twee gewesten, en bovenal het eerste , krachtigste
en grootste , in staat gesteld om als een afzonderlijk geheel te
blijven in den Oostenrijksch-Nederlandschen staat. Hunne
opneming daarin belette, dat zich hier eene geheel afzonderlijke
Hollandsche nationaliteit tegenover de algemeen Nederlandsche
vormde; maar zij duurde niet lang genoeg, had niet genoeg invloed
bij haren betrekkelijk korten duur, om deze gewesten, zooals de
andere, tot op zich zelve staande , alleen door het centraal gezag
met elkander verbondene provinciën te maken, tot (men vergeve
mij de moderne uitdrukking) departementen van den Nederlandschen eenheidsstaat. Daarom juist, maar ook daarom alleen,
waren zij in staat om het overige Noorden aan zich te verbinden, om dat als 't ware om zich heen te scharen. In Holland
en in zijne nauwe oude verbinding met Zeeland en WestFriesland ligt het ontstaan van Nederland , van de Nederlandsche nationaliteit in onzen zin.
En wanneer ik nu terugkeer tot dat, waarmede ik ben aangevangen, wanneer ik de vraag herhaal : wanneer begint eigenlijk de
geschiedenis van Nederland in onzen zin , van Nederland in tegenoverstelling met België dus? — dan kom ik tot de volgende slotsom.
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Dat Nederland is eerst ontstaan na de Middeleeuwen, in
de godsdienstig-staatkundige omwenteling, die den Nederlandsch-Oostenrijkschen staat vernietigde en aan de republiek
der Vereenigde Nederlanden het aanzijn gaf. Het ontstond door
de aansluiting der gewesten, die om de Zuiderzee lagen, bij
Holland en Zeeland. Maar de oorsprong van Nederland ligt
dieper , ligt in het eigenaardig ontstaan , in de wording en ontwikkeling van Holland in de Middeleeuwen, in zijne nauwe verbinding met Zeeland en West-Friesland. Daarin lag al vóor het
opkomen van den algemeenen Oostenrijksch-Nederlandschen
staat de kern van ons Nederland. Willen wij de geschiedenis van dat Nederland van den beginne af aan , ook
tijdens de Middeleeuwen bestudeeren, dan hebben wij te
doen met de geschiedenis van Holland met Zeeland en
West-Friesland. Evenals wij de geschiedenis van Pruisen opzoeken in Brandenburg en niet in Pommeren of Oost-Pruisen of
de Rijnlanden, zoo hebben wij die van Nederland te zoeken
in Holland en niet in Gelderland en Friesland. Maar, evenals
er eigenlijk Van Pruisen slechts gesproken kan worden sedert
de dagen van den Grooten Keurvorst, zoo kan er van Nederland eerst sprake zijn sedert de dagen van Willem van Oranje.
Zoo had , dunkt mij , Wagenaar (ik geloof onbewust) het
rechte spoor ingeslagen , toen hij, terwijl hij de geschiedenis
van Nederland schreef, in de Middeleeuwen zich bovenal bezighield met Holland en de andere gewesten besprak als meer of
min vreemde.
Maar wanneer dit alles zoo is, dan kan zeker van de
bevolking van Nederland in de Middeleeuwen niet gevorderd
worden, dat zij iets oorspronkelijk Nederlandsch zou voortbrengen, dat zij een eigen karakter zou vertoonen. Want dan
waren die gewesten geen eenheid en de bevolking daarvan
evenmin.
Dan ontstaat er wel in den allerlaatsten tijd der Middeleeuwen een Nederland, maar niet dat, wat wij bedoelen en wat
daarvan maar een gedeelte omvat ; dan kan in onzen zin van
Middeleeuwsch Nederland niet gesproken worden dan bij wijze
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van geographisch begrip, is Middeleeuwsch Nederland niet
anders dan Nederland, eer er een Nederland was.
Al die gewesten , waar Nederland later uit is gegroeid ,
zijn ook afzonderlijk onze studie overwaard, niet alleen
omdat zij de plaatsen zijn van onze geboorte en onze inwoning,
maar omdat zij met Holland samengegroeid zijn tot éen historisch geheel en omdat ook hunne ontwikkeling er toe heeft
bijgedragen om van ons land te maken wat het is geworden.
Maar in de Middeleeuwen zijn zij Friesche of Neder-Duitsche
landen, geen Nederlandsche ; alleen Holland en wat daarmede
vereenigd is , is iets zelfstandigs , iets eigenaardigs , — is, mag ik
wel zeggen, een organisch geheel, dat eene geschiedenis heeft,
meer dan de geschiedenis eener provincie. Dat wordt, dunkt
mij, op duidelijke wijze door de geschiedenis van Middeleeuwsch Nederland geleerd. Zonder Holland is geen Nederland denkbaar ; Holland was en is de kern , het hart van
Nederland.

13

DE PACIFICATIE VAN GENT.
(

1876.)

„And again the whiskered Spaniard all the land with terror smote,
And again the wild alarum sounded from the tocsins throat.
Till the bell of Ghent responded o'er lagoon and dike of sand ,
I am Roland ! 1 am Roland ! there is victory in the land."

Velen onzer zullen zich deze regels uit een der fraaiste gedichten van een der meest populaire dichters onzer eeuw, uit The
Betfry of Bruges van Longfellow, wel herinneren. Zij zijn het
besluit van het visioen, waarin voor den dichter, in den vroegen morgen op den grijzen klokketoren van Brugge geklommen,
de geschiedenis van Vlaanderen als voor zijn oogen voorbijgaat,
van de in het ijzer gedoschte forestieren van Vlaanderen uit de
schemerduistere tijden der Karolingers af, tot aan de geweldige
oorlogen en burgertwisten der 15" en 16" eeuwen toe, — een
visioen, dat besloten wordt door de worsteling met Spanje,
het laatste bedrijf der geschiedenis van het oude Vlaanderen, waar dat krachtige leven in vernietigd werd, dat Gent
en Brugge als tot polsaderen van Europa had gemaakt. Maar
de dichter, gebruik makende van zijn recht op dichterlijke
vrijheid, besluit het levendige tafereel niet met de doffe stilte
van de twee volgende eeuwen (krasse tegenstelling voorwaar!)
maar met de voorlang laatste jubeltonen , die aan de machtige
klok van Gent, aan den beroemden Roland, werden ontlokt,
toen zij geluid werd bij de afkondiging van dat vermaarde
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verdrag, waarvan onze zuidelijke stambroeders eerlang het
derde eeuwfeest zullen vieren met al dien allegorischen toestel,
waarin zij ten allen tijde hebben uitgemunt.
Sterke tegenstelling voorzeker, dat feest ter herinnering
aan het verbond van alle Nederlanders, Roomsch en Onroomsch,
tegen den nationaler vijand, en de hartstochtelijke partijkamp,
die clericalen en liberalen in Brabant en Vlaanderen de vuist
tegen elkander doet opheffen ! Misschien wel, dat het een weldadigen invloed heeft , want 't is een feest ter herinnering
aan een der schoonste oogenblikken uit de Nederlandsche
geschiedenis, — bijna het eenige , waarin allen zich schaarden om
de vaan van nationale vrijheid en godsdienstige verdraagzaamheid, die, ver boven alle partijleuzen uit, omhoog werd gehouden door Willem van Oranje. 't Was slechts een kort oogenblik. Weldra wierpen de stortvloeden van opgezweept godsdienstig fanatisme het zwakke gebouw omver, waar de meeste
bouwlieden uit eigenbaat, uit jaloerschheid, enkelen ook uit
overtuiging van vroeger verkeerd te hebben gedaan , den
moker mede tegen ophieven en den slimmen vijand den
aanval hielpen bereiden. En toen het gevallen was , waren
de Nederlanden voor altijd gescheiden in Noord en Zuid , en
ging elk deel zijn eigen weg. Maar in dien vreeselijken tijd ,
waarin bij zooveel goeds en edels ook zooveel laags en slechts
te voorschijn kwam , is het schouwspel van deze korte algemeene
samenwerking van alle Nederlanders tot één doel , van dit
oogenblik van algemeen enthousiasme en van op zijde zetten
van alle eigene , locale en provinciale belangen , weldadig en
verkwikkelijk. Al heeft het feest dan ook weinig rechtstreeksch
belang voor ons , Noord-Nederlanders , bewoners der vrijgevochten Vereenigde Nederlanden , die andere dagen hebben te
herdenken uit den grooten strijd , — de dagen van Den Briel en
de Unie van Utrecht bovenal , van de afzwering van Philips
misschien ook , — toch is het misschien goed een oogenblik stil
te staan bij die groote gebeurtenis, — te herdenken, hoe zij
plaats had en wat zij beteekende.
Tien jaren lang waren de Nederlanden het tooneel geweest
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van eene geweldige worsteling tusschen de strijders voor nationale en godsdienstige vrijheid en het absolute gezag der kerk ,
gesteund door eene even absolute regeering. Lijdelijk had de
natie , toen anders zelden lijdelijk gezind, de haar tegen de
borst stuitende kettervervolging geduld, zoolang die gerechtvaardigd werd door de oude nationale wetten, — lijdelijk ook het
meer en meer centraliseeren van het bestuur gedragen , zoolang de hand niet werd geslagen aan die oude gewoonten en
voorrechten. Maar toen zij dezen bedreigd zag, toen de vrees
niet ongegrond scheen , dat de regeering en al wat er mede
in verband stond Spaansch, uitheemsch , tiranniek worden zou,
toen zich de bevoorrechte standen , welke vroeger een groot
aandeel aan de regeering hadden gehad , in hunne belangen
bedreigd zagen , toen ontstond verzet. Eerst van de grooten
des lands, daarop van de groote menigte des adels, vereenigd
in het Verbond der Edelen, eindelijk van de burgerij en de
massa des volks. Toen de laatste in beweging was gekomen ,
gierde de beeldstormerij over het land , werd de vroeger verdrukte Hervormde godsdienst, in haar scherpsten vorm , in het
Calvinisme , op eens vervolgster en verdrukster. De gevolgen
bleven niet uit : de regeering vermande zich, de groote edelen
en velen der minderen sloten zich bij haar aan : ook de burgerij stuitte de razernij der opgeruide menigte. De nationale
beweging, die een zuiver religieuse geworden was, werd als
gesmoord in bloed. Toen zond de koning Alva, en een Spaansch
schrikbewind sloeg allen in boeien. Slechts de Geuzen lieten
hunne vrije vlaggen op de zee wapperen. Wederom volgde
reactie. In 1572 veroverden de Geuzen Den Briel, en, door
dien stoot wakker geworden, schudden Holland en Zeeland het
Spaansche juk af. De overige gewesten , bedwongen door de
ijzeren hand van Alva, leenden noode hunne hulp aan de regeering tegen de oproerige broeders. De strijd duurde vier jaren
met afwisselend geluk. Geweld bleek even vruchteloos als
onderhandelingen, hoe listig die ook in 1575 waren aangelegd
om de opstandelingen in het net te lokken.
Ondertusschen leden de gehoorzame gewesten vreeselijk.
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Niet alleen verlamde de oorlog voor een goed deel den handel,
maar het leger was een erge plaag voor de burgers. Voortdurend in geldgebrek kon de regeering het niet betalen, en
gedwongen heffingen of plundering van den burger waren de
eenige middelen om het tevreden te stellen. Eindelijk (Maart
1576) stierf Alva's opvolger, De Requesens, en daar de koning
niet tot een besluit kon komen , wien in Zijne plaats te zenden,
werd de Raad van State met het uitvoerend gezag belast, een
college uit hooggeplaatste ambtenaren, Spanjaarden en Nederlanders, en enkele voorname edelen samengesteld, met den
hertog van Aerschot aan het hoofd. Dit college, uit den aard
der zaak in twee partijen verdeeld, Spaanschgezinden en Patriotten, van alle kracht verstoken en geheel van geld ontbloot,
stond bij leger en natie in geringe achting. De Staten van
Brabant sloegen er een toon tegen aan , zooals in lang niet
vernomen was. De adel, diep gekrenkt door de trotsche vreemdelingen ; de hooge geestelijkheid, verstoord over achteruitzetting tegenover de nieuwbakken bisschoppen ; de burgers, onder
wie velen heimelijk met het protestantisme en allen openlijk
met het nationale streven der Hollanders en Zeeuwen sympathiseerden ; het landvolk, dat hoe eer hoe liever van het
krijgsvolk ontslagen wilde zijn , — kortom alle standen stemden
samen in de wenschen : verlossing van de vreemde troepen ,
herstel der privilegiën. Nog maar weinige maanden was de
Raad aan het bewind , of daar barstte onder het Spaansche
krijgsvolk een opstand uit, veroorzaakt door de wanbetaling
der soldij , die het aan het nijpendst gebrek ten prooi liet. Alle
troepen, die op de grenzen van Holland en de Zeeuwsche
eilanden vasten voet hadden gevat (zoo pas hadden zij Zierikzee
veroverd), verlieten hunne kwartieren en stroomden samen
naar Brabant.
Daar had de bevolking met verbeten woede den last des
oorlogs gedragen : Brussel vooraan, kwam zij nu in open verzet.
Waar de bezetting niet sterk was , werd zij verjaagd ; de Staten
des lands richtten een eigen legermacht op onder bevel van
edelen , die hevig tegen Spanje waren ; de Raad van State
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werd gedwongen de muitende soldaten voor vijanden te verklaren : in een woord de regeering des konings was machteloos,
de provincie zorgde voor zich zelf. Vlaanderen volgde het voorbeeld ; Henegouwen sloot zich aan. De roep om bijeenkomst der
Staten-Generaal en verkiezing van een eigen landvoogd werd
algemeen. 't Sprak van zelf, dat de oorlog tegen Holland en
Zeeland geheel ophield; alles wat de Spanjaarden verdrijven
wilde • zag op naar den prins van Oranje , die daar den strijd
zoo gelukkig bestaan had en de eenige scheen, die redding
kon brengen. Zijne zendelingen en vele ballingen, die opgeroepen terugkeerden, reisden overal rond, verspreidden brieven
vol vermaningen, om thans het juk af te schudden, thans zich
te vereenigen en zoo te bereiken wat men in 1566 gemist
had : herstel der privilegiën, verdrijving der vreemden , verdraagzaamheid op godsdienstig gebied. De beweging werd
weldra den Raad te machtig: den Oden September namen
De Heze en De Glimes , twee ijverig patriotsche edelen , die te
Brussel over de Staatsche troepen het bevel hadden, hem
gevangen. De Spaansche leden en hunne koningsgezinde collega's — op De Roda na, die naar Antwerpen was geweken —
bleven in hechtenis; de o verigen, aangevuld door verkozenen
uit de Staten , namen het bewind in naam weder op zich. Maar
in werkelijkheid kwam het in handen der nu bij elkander vergaderde Staten van Brabant, Vlaanderen en Henegouwen, die
verdrij ving der Spaansche troepen en vrede en vriendschap
met Holland en Zeeland bovenaan op hun progamma stelden.
Een verwarde oorlog met de Spaansche troepen (want ook de
gehoorzaam-geblevenen stelden zich met hunne oversten onder
het gezag van De Roda, die in de Antwerpsche citadel de
functiën van waarnemend landvoogd op zich nam) volgde en
deed weldra de hulp der Geuzen inroepen ; want de Nederlanders bleken ook nu niet bestand tegen den aanloop der Spaansche veteranen.
Intusschen hadden de bijeenvergaderde Staten aan die van
Holland en Zeeland een verdrag voorgeslagen, eigenlijk eene
voortzetting der onderhandeling van 't vorige jaar. In October
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kwam een talrijk gezantschap, met Marnix van St. Aldegonde,
den edelen en onvermoeiden kampioen van het Calvinisme, en
Jhr. Arend van Dorp, den luitenant-gouverneur van Zeeland,
aan het hoofd, te Gent, waar afgezanten uit de Staten van
Vlaanderen , Brabant en Henegouwen — drie abten , drie
edelen en drie rechtsgeleerden, afgevaardigd door de steden —
hen opwachtten , weldra versterkt door deputaties uit de drie
steden van Fransch-Vlaanderen, Rijssel, Douai , Orchies, uit
Gelderland, uit Doornik, Artois, ValenÇiennes, eindelijk uit
Mechelen en Utrecht en uit de twee Zeeuwsche steden , die
in Spaansche handen waren geraakt, Goes en Zierikzee. Slechts
de drie noordelijke gewesten, door de vaste hand van Gaspar
de Robles bedwongen en aan 's konings zijde gehouden , en
de twee Hollandsche steden, die (Haarlem gedwongen; Amsterdam vrijwillig) de Spaansche zijde bleven kiezen , ontbraken
op de samenkomst.
Den 18den October begonnen de onderhandelingen, die, bij
de zeer uiteenloopende denkwijze van vele der gezanten, misschien lang zouden hebben kunnen duren , hadden niet twee
gebeurtenissen den Nederlanders ingescherpt dat zij zich haasten
moesten, wilden zij door de Spanjaarden niet verslonden worden.
Den 19den October had eene poging der Maastrichtenaren om
hunne bezetting uit te drijven, het gevolg, dat deze, door
talrijke benden uit den omtrek versterkt, de stad overmeesterde en jammerlijk uitplunderde en uitmoordde ; den Oden November trof Antwerpen , waar de citadel het vereenigingspunt
van gehoorzame en muitende Spaansche troepen was geworden,
een gelijk lot in de befaamde Spaansche furie. Wel was eene
vrij sterke legermacht van Waalsche en Duitsche troepen der
burgerij te hulp gesneld; maar deels slecht geoefend, deels
weinig te vertrouwen , had zij slechts zwakken weerstand geboden, hoe kloekmoedig ook Champigny, de broeder van den
kardinaal Granvelle, een der ijverigste katholieken maar
tevens een door en door oprecht Nederlander, aan haar hoofd
had gestreden.
Maar hoe vreeselijk de ramp was , welke de toenmaals eerste
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koopstad der wereld had getroffen , de eerste gevolgen waren
heilzaam. Wederom was het gebleken dat geen verschil werd
gemaakt tusschen katholieken en ketters, als het den Spanjaard
om buit en moord was te doen, dat geen godsdienst en geen
geslacht werd ontzien, dat gruwelijke heiligschennis werd bedreven onder de banier, waarop Christus en Maria waren afgebeeld. De godsdiensthaat verstomde , het patriotisme alleen had
den boventoon door geheel Nederland en niet het minst bij de
mannen, die op het oude Gentsche stadhuis over de pacificatie
der gewesten raadpleegde.
Veel deed daartoe ook de raadgevende stem van Oranje,
die luide en beslist zich hooren deed ten voordeele van afschaffing der bloedplakkaten en opheffing der inquisitie , maar tevens
van uitsluitende handhaving van den katholieken godsdienst,
behalve daar, waar de protestantsche reeds openlijk werd uitgeoefend. Eerst verdrijving van den vijand en herstel van den
wettelijken toestand , dan regeling der godsdienstgeschillen,
was zijne leus , waarmede thans allen instemden. Voor
't oogenblik waren de hartstochten getemd , die den strijd
voor de nationale onafhankelijkheid en de ware godsdienstvrijheid hadden doen mislukken; den 8 sten November, vier
dagen na de Spaansche furie, kon het verdrag, waarbij de
vrede tusschen de Nederlandsche gewesten hersteld en dat
daarom de Pacificatie (bevrediging) van Gent genoemd werd,
worden geteekend.
't Waren 25 artikelen, waarin bepaald werd , dat er vrede
en vriendschap en een vast verbond zouden zijn tusschen de
gewesten, ter Staten-Generaal vertegenwoordigd, en Holland
en Zeeland met hunne bondgenooten onder den prins van
Oranje. Het verbond beoogde : 1° verdrijving der vreemde soldaten, 2° bijeenroeping der Staten-Generaal door den koning
tot regeling van alle geschillen, voornamelijk over den godsdienst, 3° handhaving van den katholieken godsdienst buiten
Holland en Zeeland met schorsing der bloedplakkaten, 4° handhaving van den Prins in zijn tegenwoordig gezag, 5° vrijlating
van alle gevangenen, 6° teruggave van alle verbeurd verklaarde
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goederen, en 7° opneming van alle Nederlandsche gewesten, die
nog tot het verbond wilden toetreden. Buitendien waren er nog
eenige punten van minder belang.
Men ziet, sterk en nauw aangehaald was de band niet, die
om de Nederlandsche (nu vereenigde) gewesten gelegd werd;
maar bij den natuurlijken band van gelijkheid van belang en
nationaliteit behoefde men geen kunstmatigen, die toch niet
houden zou , als de andere verbroken werd. 't Was maar de
vraag, of de eerste genoegzaam zou zijn en of het patriotisme
de beide vijandige godsdiensten in toom zou houden ; dan deden
de bepalingen van het verdrag er minder toe. Onder een aanvoerder als Oranje zouden dan de verschillende gewesten
innerlijk eene eenheid worden, lang vóór zij het naar het uitwendige waren. In naam een verdrag tusschen souvereine staten,
was de Pacificatie in werkelijkheid een fundament ter vestiging
van den staat der Vereenigde Nederlanden. Helaas, het fundament rustte op een zandgrond ! De stormen kwamen maar
al te ras, en bijna alle bouwlieden hielpen het omwerpen. Te
vergeefs zocht men in de volgende jaren het te versterken,
door er op voort te bouwen. De beide Uniën van Brussel en
de Religievrede dienden eerder om het te doen kantelen dan
om het te bevestigen, terwijl in de Uniën van Atrecht en
Utrecht, vereenigingen van enkele gewesten, wel werd gezegd
dat zij ter bevestiging der Pacificatie dienden , maar in werkelijkheid afzonderlijke , met geheel andere oogmerken opgerichte
verbonden werden gesloten.
De Pacificatie way de vrucht van het patriotisme , 'twelk
voor een oogenblik alle andere hartstochten deed zwijgen ; zij
was voor een oogenblik voldoende en eene bevrediging van
allen. Maar juist daarin lag hare zwakheid en ondoelmatigheid;
want de toestand, waar zij voor berekend was, duurde maar
enkele maanden.
De opheffing der plakkaten tegen de ketters was maar voor
een oogenblik voldoende. Zoodra de hervormden niet meer
behoefden te vreezen voor vervolging, konden zij — 't was het
levensbeginsel van het Calvinisme — zich niet meer tevreden
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stellen met louter dulden , moesten zij wel openbare godsdienstoefening en erkenning van rechten eischen. Doch de
katholieken — en er waren er velen in Nederland, die den Spanjaard en den ketter gelijkelijk een kwaad hart toedroegen —
konden dit vertreden van hun oud voorrecht van uitsluitende
godsdienstoefening niet aanzien : te vergeefs werd bij den
Religievrede dit punt beslist, zooals de Prins, tolerant meer
dan iemand in Nederland, dit wenschte. De strijd tusschen
beide godsdiensten kon niet uitblijven. Te minder daar het
Calvinisme , de strijdbare Kerk bij uitnemendheid, zich weldra
zoomin met gelijkstelling als met dulding wilde tevreden stellen
en even absoluut voorrechten voor zich alleen vroeg als het
katholicisme , en, waar het de macht had, die voorrechten met het
zwaard veroverde. In de groote steden van Vlaanderen, later
in Brabant en in het Noorden, werden de Hervormden weldra
de tirannen hunner katholieke landgenooten, wien 't wel was
als zij louter geduld werden. Reeds waar de gelijkstelling
of zelfs de bevoorrechting van het katholicisme bij plechtig
verdrag was verzekerd (zooals in de door den Spanjaard
veroverde, maar thahs met haar gewest hereenigde Hollandsche en Zeeuwsche steden) werden de katholieken zonder
eenigen omslag van deze rechten beroofd ; hoe moest het
dan gaan, waar slechts de bepalingen golden van een verdrag,
dat in een oogenblik verouderd was?
Zoo ontbrandde de godsdienststrijd. De beweging der Malcontenten in de Franschsprekende gewesten was er het sein
voor; de hooge adel , meer nog dan vroeger ongeneigd om voor
Oranje te bukken , maakte er gebruik van en verried voor
goud en eereambten het vaderland aan de Spanjaarden. Daarbij
kwam de sluwheid en behendigheid des vijands , vooral nadat
Parma aan het hoofd was gekomen ; de oneindige intriges
van alle naburige mogendheden, die hun deel van den buit
zochten, vergrootten het gevaar. Maar mogelijk zou het genie
van Oranje dit alles nog zijn te boven gekomen, wanneer niet
het Calvinistisch fanatisme , vooral in Vlaanderen ten troon
gestegen , als een dolle stier, die door 't geschreeuw om hem
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heen voortdurend razen der wordt , zich aan alle banden had
ontrukt en op 't einde soms zelfs tot verstandhouding met
Spanje was gekomen , liever dan te luisteren naar de stem van
gematigdheid en verdraagzaamheid.
De Pacificatie was eene eerste schrede geweest op den weg
van nationale verdraagzaamheid en onaf hankelijkheid; de omstandigheden lieten niet toe dat er meer werden gedaan door
het geheele volk. Links en rechts liep men uiteen ten verderve,
en de hoop, dat uit de Spaansche tirannie de Nederlanders
zouden verrijzen als een krachtig, vrij volk , dat door het
verschil op godsdienstig gebied wel gedwongen was verdraagzaamheid te oefenen, ging voor altijd te loor. Maar daarom
werpe men geen steen op de Pacificatie. Zij was vruchteloos,
onpraktisch in zeker opzicht; maar zij was 't eenige, dat mogelijk
was in den gegeven toestand. Zij was de uitdrukking van de
zegepraal van vaderlandsliefde boven godsdiensthaat , — een
zegepraal, in de 16de eeuw helaas slechts eens bevochten en
slechts voor één snel voorbijgaand oogenblik, maar aan wier
verwezenlijking in de 19 de door zoovelen en met zooveel vrucht
wordt gearbeid , dat zij , trots allen tegenstand, ten slotte wel
zal worden behaald. Omdat wij dat hopen en vertrouwen , daarom
mogen wij , Noord-Nederlanders , haar eeuwfeest helpen vieren.

DE PARTIJSTRIJD TE UTRECHT
OVER DE NADERE UNIE.
(1886.)

I.
Utrecht nam onder de door de Oostenrijksche vorsten beheerschte Nederlandsche gewesten eene eigenaardige plaats in.
't Was niet alleen niet door erfopvolging, maar krachtens een
verdrag onder het gezag van den landsheer gekomen , maar 't was
ook de eenige vroeger kerkelijke staat onder die gewesten ,
met al de eigenaardigheden daarvan; eene machtige geestelijkheid en eene hoofdstad , welke gewoon was zoowel met den
vorst als met de geestelijke en wereldlijke aristocratie overhoop te liggen en in welker burgerij eene sterk democratische
richting bleef heerschen.
Tegenover de provinciale regeering, bestaande uit eenen
meest in andere gewesten zetelenden stadhouder en een als
hoogste rechterlijk en tevens als regeerend lichaam optredend
Hof, stonden de Staten , verdeeld in drie leden : de zoogenoemde Vijf ecclesiën , de kanunniken der vijf kapittelkerken,
die vroeger de keuze van den bisschop hadden te doen , als
eerste, den adel als tweede en de stad en steden , Utrecht en
de drie kleinere steden Amersfoort, Rhenen en Wijk bij Duurstede als derde lid. Van de steden had echter alleen Utrecht
een gezag, gelijk aan dat der andere leden, ja dikwijls een,
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dat tegen dat der beide andere opwoog. In de stad zelve
berustte het bestuur bij schout, burgemeesters, schepenen en
raden, die thans te zamen ééne lijn trokken tegenover de
regeering, hoewel zij vroeger als vertegenwoordigers van landsheer en burgerij , tevens als die van oude geslachten en mindere
burgers, dikwijls tegenover elkander hadden gestaan. Doch de
oude democratische geest (democratisch altijd in den zin der
18 de eeuw, niet in den hedendaagschen), welke vroeger raadsgezag en raadsrecht tegenover vorstelijk gezag en schepenrecht
had gesteld, leefde nog voort in de zich als volkstribunen tegenover den magistraat stellende hoplieden en bevelhebbers der
acht burgervaandels, die in bewogen tijden niet zelden aandeel
aan de regeering eischten en ook verkregen.
Natuurlijk, dat in zulk eene stad de hervorming aanhangers
vond; met hoeveel banden Utrecht ook aan de Kerk gehecht
was, eerbied voor deze konden de burgers er kwalijk leerera
van eene geestelijkheid, die zich bij voorkeur met wereldsche
belangen bemoeide , zooals die der vijf Utrechtsche kerken.
In 1566 was dan ook de hervormingsbeweging zéó krachtig
geworden, dat, bij de volslagen hulpeloosheid der wapenlooze
regeering, Staten en stadsregeering met de Calvinisten een verdrag aangingen, 't geen Utrecht een tijd lang geheel aan de
macht van dezen overleverde, maar tooneelen van bloedstorting en plundering voorkwam.
Maar toen de kans gekeerd was en de regeering weder
meesteresse was geworden, had ook de stad weder haar gewoon
voorkomen van de meest kerkelijke stad van Noord-Nederland
herkregen en rekenden derhalve de Utrechtsche regenten en
geestelijken eerder op den dank der regeering, dat zij den storm
hadden weten te ontzeilen, dan op eene behandeling, als hun
te wachten stond. Doch de nieuwe landvoogd zag in 't geen er
gebeurd was eene gereede aanleiding om stad en gewest, en
niet het minst de in het laatste zoo overmachtige geestelijkheid,
te berooven van de in zijne en zijns meesters oogen zeker
exorbitante voorrechten, welke aan de invoering van een modern, gecentraliseerd bestuur, zooals zij wenschten, onoverko-

206
melijke hinderpalen in den weg legden. En de Utrechtenaren ,
de geestelijkheid vooraan, waren te minder geneigd om zelfs
maar eenigszins toe te stemmen in het nieuwe belastingstelsel
van den landvoogd, omdat zij tegenover den landsheer geene
andere verplichtingen hadden dan die het tractaat, waarbij het
gewest geseculariseerd was, hun oplegde. Toen inlegering en
bedreigingen hun verzet niet deden ophouden , maakte Alva bij
den Raad van Beroerten (dus eigenlijk bij zich zelven) het
beruchte proces wegens gekwetste goddelijke en menschelijke majesteit ter oorzake der overeenkomst met de calvinisten aanhangig, dat met de verbeurdverklaring aller privilegiën
van stad en gewest in 1569 eindigde. Maar toen dezen zich
nog niet onderwierpen , zonder echter een enkelen stap te doen
die als deloyaal kon worden gestraft, waagde de hertog 't niet het
vonnis ten uitvoer te leggen, en zocht slechts door allerlei
kwellingen, brandschattingen, heffingen en inlegeringen de voorloopig nog in stand gelaten Staten en de stedelijke regeeringscolleges tot toegeven te bewegen, zonder evenwel zijn doel te
bereiken. Integendeel, hij vond altijd eene vastgesloten oppositie tegenover zich, geleid door eene door voor hem onaantastbare privilegiën veelszins gedekte geestelijkheid, om welke
zich thans adel en burgerij met zeldzame' eenstemmigheid
schaarden, in hoevele opzichten anders ook hunne belangen
uiteenliepen. En wat niet geschiedde vóór het jaar 1572, werd
daarna , toen de opstand van Holland en Zeeland de regeering
dwong om de bevolking der trouw gebleven gewesten te hulp
te roepen, volkomen onuitvoerbaar. Met steeds sterker vertrouwen wachtten dan ook de Utrechtenaren den uitslag af.
Zoodra Requesens als landvoogd optrad en langs minlijke wegen de ondersteuning der Nederlanders zocht te
verkrijgen, voegden zij bij hunne verzoeken om recht klachten
en eischen in menigte en gaven duidelijk te kennen, dat, hoezeer zij volhardden in hunne trouw jegens Vorst en Kerk , zij
toch geen vrede konden hebben met eene regeering, die hun
zooals thans de ondraaglijkste lasten oplegde, zoodat zij (in vele
opzichten terecht) beweerden van den oorlog evenveel te lijden
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te hebben, als wanneer zij mede rebellen waren geweest. Want
't is niet te zeggen, wat het land van de soldaten leed, die,
meestal onbetaald en muitziek, zich den uitersten moedwil
veroorloofden, terwijl daarenboven geheele streken van het
kleine land gedurig het tooneel van den strijd tusschen Spaanschen en Hollanders werden, en de koninklijke bevelhebbers
en ambtenaren den burgers steeds nieuwe heffingen afeischten,
welke soms als 't eenige middel werden voorgesteld om te
beletten, dat het land aan de soldaten geheel en al ten prooi
werd gelaten.
Zeker bewijst het de weinige sympathie tusschen Hollanders
en Utrechtenaren, dat de laatsten, niettegenstaande zij somtijds
zelfs gewapenderhand den Spaanschen soldaten moesten weerstaan, geene de minste beweging tegen den koning begonnen
en hunne oppositie geen oogenblik den wettigen bodem verliet,
hoe fel hun tegenstand tegen de onophoudelijk gestelde, maar
in vergelijking met vroeger zeer gematigde eischen van den
landvoogd ook bleef en hoezeer ook deze herstel van grieven
en verbetering van den toestand geheel en al afhankelijk
maakte van het inwilligen daarvan. Doch toen Requesens
gestorven was en zoowel de koning als de op zijn last als voorloopige regeering optredende Raad van State in bijna alle
opzichten aan de vragen der Utrechtenaren toegegeven en het
vonnis van den Raad van Beroerten opgeheven hadden , was
de toestand door den langen duur zoo goed als onhoudbaar
geworden en gaf de groote muiterij der Spaansche soldaten
aanleiding tot aansluiting van Utrecht bij Brabant, Vlaanderen en de Walen. Bij het meer dan gewone gevaar, dat de
stad Utrecht bedreigde van de zijde der Spaansche bezetting
van haar dwangburcht, het Vreeburg, welke elk oogenblik
gemeene zaak met de muiters kon maken, behoeft dit geene
verbazing te verwekken. Trouwens zelfs Hierges, de toenmalige
stadhouder van het gewest , hoewel konings- en kerkschgezind
als elke Barlaymont, sloot zich bij het verbond aan.
Zoo kwam als van zelf eene toenadering tusschen Holland
en Utrecht tot stand, die weldra door de Gentsche Pacificatie
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en nog meer door de moordtooneelen te Antwerpen en Maastricht werd bevestigd en die volkomen werd, toen, met medewerking der Hollanders , het Vreeburg in December 1576
overweldigd en (als om eiken terugkeer tot vroegeren toestand
onmogelijk te maken) daarna door de burgerij , die daarbij zeer
zelfstandig optrad , gesloopt werd. Al meer en meer deden nu
de nabuurschap en de gemeenschap van belang met Holland
haren invloed gelden. Weldra was er eene partij onder de
regenten , zoowel geestelijke als wereldlijke, die in overeenstemming met een deel der burgerij de erkenning van "den
prins van Oranje als wettigen stadhouder voorstond , wat feitelijk gelijk stond met verwerping van het gezag des konings;
en 't duurde niet lang, of die partij dreef haren wil door. Op
den 9den October 1577 werd het Tractaat van satisfactie geteekend , waarbij zich het sticht en de stad Utrecht weder onder
het gezag van den Prins stelden. 't Verdient opmerking, dat bij dat
tractaat uitsluitend mannen op den voorgrond traden , die ijverig
werkzaam in den strijd voor de privilegiën waren geweest : de
kanunnik Heermale , het lid der edelen Frederik Wtenengh en
de man , die van 1568 af onafgebroken voor de privilegiën op
de bres had gestaan , Floris Thin , de advocaat der Staten, die
daardoor in Utrecht een invloed had verworven, die bijna gelijk
stond met dien van Buys in Holland. Maar nog meer, dat , in
stede van een lid van den magistraat, de burgerhopman Johan
van Leemput, als vertegenwoordiger der Utrechtsche burgerij ,
het tractaat onderteekende, en dat de goedkeuring en medewerking der burgerhoplieden daarin uitdrukkelijk worden vermeld. De Utrechtsche democratie begon zich te doen gelden.
Dat overigens in dit verdrag alle rechten der katholieke kerk
werden gewaarborgd, en niets dan gewetensvrijheid aan onroomschen werd gelaten, behoeft geen verwondering te wekken.
Immers ook onder de Utrechtsche burgerij vertoonde zich vooralsnog geene ketterij; onder de burgerhoplieden, die daarenboven toen nog gedeeltelijk uit de leden van den magistraat
werden gekozen, waren zelfs later nog tal van goede katholieken. Zelfs Leemput, hoe cordaat hij, evenals zijne veel meer
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bekende echtgenoote, ook tegen de Spanjaarden was opgetreden, behoeft daarom op dat oogenblik nog geenszins vijandig
tegen de kerk gestemd te zijn geweest. Al waren er misschien
reeds in die dagen velen , die verder wilden gaan , den weg op,
dien Holland en Zeeland sinds lang hadden ingeslagen, de massa
der Utrechtenaren was zeker nog eenstemmig ; slechts zeer
enkelen en dan meest zeer hooggeplaatsten, edelen als heer Jan
van Montfoort, geestelijken als de president van het collegie
der Vijf Ecclesiën (en diensvolgens ook van de Statenvergadering),
de Domdeken Johan van Bruhesen, een geestverwant en vriend
van Viglius en Hopper en diens opvolger, den proost Fonck,
en dergelijken, onthielden zich voortaan van deelneming aan de
staatszaken. Toch was van nu af aan de toestand binnen Utrecht
een geheel andere geworden en brak de geest des tijds, die
tot nog toe daar als gebannen scheen, zich door alle wettelijke
beletselen baan.
IJver voor de katholieke kerk, in den zin als de Spanjaarden bezaten, was zeker in de Nederlanden en niet het minst in
Utrecht zeldzaam. Ook de kapittelgeestelijkheid, hoewel voor 't
meerendeel van onverdachte rechtzinnigheid, was alles behalve
onverdraagzaam. Daartoe was zij veel te veel verbonden aan
wereldsche belangen : voor de meeste harer leden was zeker het
kanunnikschap bovenal eene gemakkelijke, tot een betrekkelijk
ruim leven in staat stellende en invloedrijke betrekking ; de
vele belangen hunner overal in het land bezittingen hebbende
kerken, het daaraan verbonden aanzienlijk aandeel aan het bestuur
van het gewest namen hen veel meer in beslag dan de priesterlijke functiën, welke aan hun ambt verbonden waren. Voor
een goed deel mannen van aanzienlijke, veelal Utrechtsche
familiën, levende in 't midden hunner verwanten en standgenooten, dikwijls op eene wijze , welke geenszins kanoniek mocht
heeten en die aan velen , die het priesterschap ernstig opnamen,
een doorn in 't oog moest wezen, waren zij zeker wel aan de
kerk gehecht, maar op voorwaarde, dat zij van de kerk voordeel trokken , dat hun eigen belang en dat der kerk niet met
elkander in strijd waren. Er waren evenmin martelaren voor de
14
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katholieke als voor de protestantsche zaak onder; geen hunner
wilde zijn praebende opofferen ; zoolang zij katholiek moesten
blijven om die te kunnen behouden , deden dat diegenen onder
hen , die later protestant werden, en op weinige uitzonderingen
na getroostten zich later diegenen, die den ouden godsdienst
getrouw bleven, evenzeer liever allerlei vernederingen en al
den smaad, der kerk aangedaan , dan dat zij , met opoffering
hunner praebenden , onder katholieken gingen leven. Van zulke
mannen, bovenal conservatief, omdat elke verandering hun
geldelijk of politiek belang raakte , en eerst bereid om kleur te
bekennen, als dat belang het scheen toe te laten en mede te
brengen, was geen ijveren voor 't geloof te verwachten. Maar
wel tegenstand tegen alles , wat inbreuk maakte op de rechten
hunner kerk , die zij ook hunne rechten achtten. Vandaar dan
ook, dat zij , of althans eene meerderheid onder hen, weldra
tegen die gevolgen der nieuwe orde van zaken zochten op te
komen , welke na de Satisfactie zich plotseling begonnen te
vertoonen.
Want terwijl tot zoolang de geheele bevolking uiterlijk
katholiek was gebleven, waren nu niet alleen de talrijke ballingen teruggekeerd , die na 1566 om het geloof waren uitgeweken, maar werd ook de kerk verlaten door zeer velen , die
dat eerst waagden , wanneer er geen gevaar meer in stak of
wanneer anderen hun voorgingen. Zulken waren er niet alleen
onder de Utrechtsche regenten en burgers, maar zeker ook
onder de geestelijken, zoowel onder de kanunniken als onder
de wereldlijke priesters.
Een der laatsten, de bekende pastoor der Utrechtsche Sint
Jacobskerk, Huibert Duif huis , werd de voorganger en het middelpunt van dezen en ging, zonder de kerk te verlaten of zijn
ambt neer te leggen, den weg op, dien zoovele ernstige, maar
gematigd denkende katholieken in de 16 de eeuw aflegden en die
hen evenver van Rome verwijderde als besliste toetreding tot een
der protestantsche godsdiensten zou gedaan hebben. Langzamerhand werden door Duif huis alle katholieke plechtigheden en alle
bijzonder katholieke verplichtingen van zijn ambt nagelaten, tot
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hij, in den zomer van 1578, den magistraat kennis gaf, dat hij
voortaan op de wijze der Gereformeerden godsdienstoefening
wenschte te houden. Zijne parochianen en zeker vele andere,
meestal deftige burgers bleven hem daarbij trouw , vulden steeds
zijne kerk en vormden weldra de gemeente van Sint Jacob, eene
vereeniging van onroomschen , die niet tot eene der protestantsche
kerken behoorde. Zonder dat de Satisfactie geschonden was, die
uitdrukkelijk het prediken van vreemde predikanten en handelingen, die de kerk aantastten, verbood, was dus een goed deel
der Utrechtsche burgerij, en daaronder zeker een aantal leden
der regeering, uit de kerk getreden. De stadsregeering, die
ongetwijfeld bevreesd was voor veranderingen in de religie,
welke eene herhaling der tooneelen van wanorde, zooals in het
zuiden en ook in Holland herhaaldelijk plaats hadden, ten gevolge
moesten hebben, achtte 't dan ook in 't belang der stad,
dat men Duifhuis zijn gang liet gaan en achtte 't ook zeker
wenschelijk, dat dit geschiedde met toestemming van alle geestelijke autoriteiten. Zij stelde de zaak aan de vijf kapittelen
voor, die er strikt genomen niet in behoefden gemengd te worden , omdat niet zij gezag over Duifhuis bezaten, maar haar hoofd,
de aartsbisschop van Utrecht ; waarschijnlijk meende zij den laatsten zulk een vraag bezwaarlijk te kunnen stellen , en verwachtte
zij van eene geestelijkheid als de Utrechtsche een toestemmend
antwoord. Maar 't zij dat de enkele ijverige katholieken op dat
oogenblik in de Vijf Ecclesiën (de vergadering der gezamenlijke vijf kapittels) den boventoon voerden, 't zij dat de conservatieven onder hen in toestemming het begin van eene reeks
concessiën zagen , die de kerk en daarmede hun eigen positie zouden vernietigen, het antwoord was een beroep op de plichten der
overheid tegenover de kerk, op de waarborging der rechten
der kerk in de Satisfactie, en de eisch, dat de zaak van Duif huis
voor den aartsbisschop zou worden gebracht , terwijl de magistraat verzocht werd geene nieuwigheden toe te laten. Van
slechts éen kapittel , dat van Sint Jan , weten wij, dat er het
besluit viel, geen kennis van de zaak te nemen; evenwel met
slechts vier tegen één stem, die van den kanunnik Johan van
-
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Renesse, dien wij later als een der ijverigste katholieken zullen
leeren kennen. Wanneer men bedenkt , dat de deken Adriaan van
Zuylen de man was geweest, bij wien in het vorige jaar de Prins,
bij zijn gedenkwaardig bezoek, met zijne echtgenoote, de gewezen , haren geloften ontrouw en gereformeerd geworden abdis,
gehuisvest was geweest , — een geestelijke dus van zeer weinig
kanonieke scrupules, gelijk ook zijn later leven, aantoonde, — dan
klinkt het niet vreemd , dat deze in eene zeer slecht bezochte
vergadering zoo iets doorzette. 't Zelfde had waarschijnlijk in
het Domkapittel plaats gehad. In de vergadering der Vijf Ecclesiën echter werd, niettegenstaande twee protesten, het bovengemelde besluit genomen, en de stadsregeering schikte zich en
gaf Duifhuis, die zelf liefst alle wanorde vermijden wilde, vergunning om, met behoud van zijn ambt, de stad te verlaten.
Maar nu begon 't eerst recht onrustig te worden. De toeloop,
dien Duifhuis had gehad, had velen er van afgehouden de steeds
meer openlijk in de stad komende gereformeerde predikers
te gaan hooren, die eerst, tot aan de Satisfactie, in huizen
en daarop onder grootera toeloop in schuren , — in 't geheim, zoo
't heette, omdat het tegen de Satisfactie was, — godsdienstoefeningen hielden. Nu de Sint Jacobs-gemeente zonder hoofd
was, hadden dezen het veld vrij; de gereformeerden werden
op eens talrijker, hunne predikatiën openlijker. De stadsregeering achtte 't wenschelijk om gebruik te maken van den door
de Staten-Generaal goedgekeurden religievrede, welke meer dan
iets anders het werk van den Prins was , en om dus, als honderd huisgezinnen van de nieuwe religie om openlijke godsdienstoefening vroegen, die toe te staan en dezen eene kerk
te geven. Maar de geestelijkheid beriep zich op de Pacificatie
en de Unie van Brussel en wees de aanneming van een voorstel in dien geest af, zoodat voorloopig uitsluitend de katholieke
eeredienst openlijk plaats had.
Op die wijze kwam er weldra een einde aan de goede verstandhouding, die jaren achtereen geestelijkheid en burgerij
had doen samenwerken, en ontstond er een vijandige geest in
de laatste, die weldra voor velen gehechtheid aan het katho-
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lieke geloof en handhaving der nog in de Satisfactie met algemeen
goedvinden gewaarborgde rechten der kerk gelijk deden schijnen
aan streven naar terugkeer onder Spaansch gezag en hun conservatieven voor reactionairen deden aanzien. En ondertusschen
breidden de Gereformeerden zich uit en namen in Augustus de
verlaten kerk der Minderbroeders in bezit, die , als overal bijna
waar de reformatie doordrong , als de meest gehate orde , de
stad reeds hadden moeten verlaten. Nog stonden daar als in Sint
Jacob beelden en altaren, toen Dathenus zelf er al kwam
prediken; de calvinistische beweging werd zóó sterk, dat,
hoewel er nog geen vaste predikant optrad, er door een anderen
calvinistischen leider, Wernerus Helmichius, dien men als
geboren Utrechtenaar nog moeielijker dan anderen kon weren,
eene gemeente met consistorie georganiseerd werd, die zich
voorloopig aansloot aan de Hollandsche gereformeerde kerk,
maar weldra de kern werd van eene Utrechtsche kerk met
eigen classes en provinciale synode. Waarschijnlijk was dit
den magistraat niet naar den zin, althans in denzelfden tijd
(tegen Augustus) dat de kapittels den religievrede verwierpen
en de gereformeerden de Minderbroederskerk in bezit namen,
verzochten zij Duifhuis om terug te komen, naar 't mij voorkomt, met het doel, om in hem en zijne gemeente een tegenwicht te hebben tegen de Calvinisten. Want hoewel Duif huis
nu veel meer dan te voren zijne kerk en zijne dienstoefening
ontdeed van alles wat naar het katholicisme smaakte en hij in
de leer veelszins met de gereformeerden overeenstemde, hij
onthield zich er van een consistorie en kerkelijke ambten in te
stellen, bewerende, dat die onder eene christelijke overheid
niet noodig waren; zelfs de armenzorg liet hij aan de burgerlijke
armmeesters over en volstandig bleef hij weigeren zijne gemeente
met de gereformeerde ineen te laten smelten. Zeker handelde
hij op die wijze geheel in den geest van den Prins en van de
libertijnsche regenten , die juist de macht der van de regeering
onafhankelijke kerkelijke organisatie der Calvinisten vreesden
en daarom, de leer vrijlatende, op hunne kerkorde invloed
wilden oefenen, opdat niet de kerk den staat zou onder het
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juk brengen. Zeker zal hunne ingenomenheid met hem daaraan
vooral zijnen oorsprong te danken hebben gehad. Zoo stonden
de zaken te Utrecht, toen daar in October van 1578 de afgevaardigden van eenige noordelijke gewesten bijeenkwamen, om
over de sinds eenigen tijd bij deze aanhangige voorstellen
omtrent eene nadere unie dier gewesten te beraadslagen.

II.
't Behoeft hier wel niet in herinnering te worden gebracht,
hoe de van den Prins en zijne aanhangers uitgaande beweging,
om de gewesten van het Noorden nader te verbinden met
Holland en Zeeland, al heel spoedig een eenigermate antikatholiek en daardoor met 's Prinsen bedoelingen strijdig karakter
kreeg. Voor een deel lag dit ongetwijfeld aan het onstuimig
ijveren van graaf Johan van Nassau en de zijnen, die in dienzelfden tijd de openlijke prediking der Gereformeerden op
alle, zelfs gewelddadige wijze bevorderden, en daardoor bij de
katholieken het vermoeden deden ontstaan , dat door de
verbinding met het gereformeerde Holland en Zeeland eigenlijk
de vernietiging van den katholieken godsdienst werd beoogd;
maar zeker ook niet minder aan den haat en de ijverzucht der
landprovinciën tegen Holland, drijfveeren, die, zelfs in later
tijd nog machtig, in die dagen, geene halve eeuw nadat zij,
gedeeltelijk met behulp van Holland , gedwongen waren geweest
zich onder den Oostenrijkschen landsheer te voegen, bij allerlei
gelegenheden voor den dag kwamen. Nergens was er dan ook
eene meerderheid voor de Unie ; maar de soms zeer kleine minderheid harer voorstanders had dit boven hare tegenpartij voor,
dat zij wist wat zij wilde , terwijl deze slechts een negatief,
passief-conservatief karakter had en daarom op den duur den
strijd niet kon volhouden.
't Hardst moesten de partijen in Utrecht met elkander in
botsing komen. De geestelijkheid , die zich nu voor de katholieke
belangen had in de bres gesteld , was grootendeels hevig tegen
de Unie; alleen in het Domkapittel wenschte de meerderheid
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samen te gaan met de twee andere leden der Staten. De adel
schijnt lang niet eenstemmig te zijn geweest. De stadsregeering
was er beslist voor; ook de burgerij was verdeeld, maar liet
zich vooralsnog niet gelden. Wanneer het volk echter zijn
gewicht in de schaal wierp, zouden natuurlijk de onroomschen,
versterkt door de velen ,- die het gevaar van de zijde van
Spanje het grootst achtten , hunnen wil doorzetten tegenover
de katholieken, die eenvoudig geene verandering wilden en
evenmin het gezag van den landsheer hersteld verlangden
als zij eene nadere vereeniging met de ketters begeerden en
daarom, niet wetende te kiezen , werkeloos bleven.
Wij weten zeer weinig van 't geen er in die dagen binnen
Utrecht omging : alleen enkele kapittelnotulen verspreiden , met
de mededeelingen van Bor omtrent den voortgang van Sint
Jacobsgemeente en Gereformeerden, eenig licht over den toestand , en dan nog maar alleen over dien in het tijdsverloop
tusschen de vergadering van October en die, welke daarop den
23 sten November bijeenkwam en bezocht werd door gedeputeerden
van Holland, Zeeland en Friesland en door de Staten van Utrecht
in corpore. Het laatste had men maar ternauwernood verkregen.
Nog veertien dagen te voren had de vergadering der Vijf
Ecclesiën besloten, dat geene nadere unie noodig was (10 November), en eerst den 30 sten kon deze er toe gebracht worden
in te stemmen met de twee andere Statenleden , die reeds
begonnen waren zonder haar alleen voort te gaan en over de
Unie te handelen, en alleen op voorwaarde, dat ook Gelderland en
Zutphen, Lingen en Overijssel, welks afgevaardigden alleen
wegens het beleg van Deventer wegbleven , mede in de Unie
zouden treden. In die dagen had graaf Johan , door, in stede
van harde woorden en geweldenarijen tegen kerken, meer doeltreffende onderhandelingen en besprekingen te kiezen , in Gelderland de eerst zeer felle oppositie aanmerkelijk doen bedaren,
terwijl ook de aandrang van den Prins zich weder deed gevoelen,
die althans op de gematigde katholieken van invloed moest
zijn. Over 't geheel blijkt uit alles, ook uit de veranderingen ,
in deze vergadering der provinciën in het ontwerp der Unie
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gebracht, en uit het niet medeteekenen der Gentsche afgevaardigden, dat er naar gestreefd werd om alle beletselen van
katholieke zijde weg te nemen. Waarschijnlijk bracht dit er de
hoofden van de besliste tegenstanders der Unie toe om de handen
meer dan te voren ineen te slaan, nu den Eden December het
ontwerp voorloopig door de afgevaardigden der aanwezige
gewesten was geteekend , op welbehagen hunner committenten
en met afspraak om den 10(1 er' Januari opnieuw bijeen te komen
ter voltooiing van het werk. De zaak was dus haar laatste
tijdperk ingetreden, en al bleven ook enkele deelen des lands,
als de stad Groningen , volharden in hun tegenstand, bij andere
zag men dien al verflauwen.
't Komt mij dan ook volstrekt onwaarschijnlijk voor, dat er
in die dagen van katholieke zijde iets werd beraamd, wat de
rust in gevaar kon brengen. Wel waren ook daar heethoofden,
die groote woorden in den mond namen en soms, vooral in
den avond, na een goeden dronk (waar geestelijken en wereldlijken te Utrecht in die dagen blijken lang niet afkeerig van te zijn
geweest) allerlei bedreigingen uitstieten , en staken ook anderen
soms de hoofden bijeen en gaven hunne afkeuring over de Unie
te kennen, maar verder kwam 't niet. Maar twee der hevigste
tegenstanders , de scholaster van Oudmunster Jacob Cuynretorff
en de kanunnik van Sint Jan Johan van Renesse, bereidden
een meer wettig en , naar zij hoopten , krachtig middel voor : op
meer of min formeelen last hunner kapittels (de berichten zijn
daaromtrent niet geheel gelijkluidend) werd door hen een stuk
opgesteld, waarin de redenen ontvouwd werden, waarom vooralsnog de Unie , in 't bijzonder voor land en stad Utrecht, niet
raadzaam kon wezen. Dit stuk was, volgens Cuynretorff's eigen
verklaring voor het gerecht van Utrecht , door Renesse geconci
piëerd, maar door hem , of , zooals hij het uitdrukte , te zijnen huize,
vermeerderd en verminderd ; maar voor- en tegenstanders beschouwden eigenlijk hem alleen als den steller. Waarom , waag
ik niet met zekerheid te beslissen. Waarschijnlijk heeft het
concept van Renesse niet veel te beduiden gehad en heeft het
geschrift eerst door Cuynretorff eenige beteekenis gekregen.
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Waarschijnlijk was deze ook een geheel ander persoon ; hij was
de oudste en naar 't schijnt invloedrijkste der kanunniken van
~munster, een man van niet geringe bekwaamheden en
groote energie , veel gemoeid in alle staatkundige en administratieve zaken , die zijn kapittel , zijn stand en het gewest
raakten , en aan wien niet zelden gewichtige zendingen , o. a.
aan den Prins , waren toevertrouwd geweest. Dit blijkt zoowel
uit het geschrift, dat als het zijne wordt beschouwd , als uit
Zijne houding tegenover de stadsregeering bij hetgeen hem ten
gevolge van dat geschrift overkwam. Evenzeer duidt de behandeling , die hij bij uitzondering dientengevolge ondervond,
duidelijk aan , dat zijne tegenstanders in hem het hoofd hunner
tegenpartij meenden te treffen. 't Klinkt ons daarom des te
vreemder, wanneer wij bij een zoo hooggeplaatst en invloedrijk
geestelijke van eereen zoon hoorera gewagen op eene wijze,
die getuigt , dat men in diens aanwezigheid geene bijzondere
ergernis vond. 't Geeft geen hoogen dunk van de moraliteit
der Utrechtsche geestelijkheid ! Mogelijk is 't echter ook , dat ik
Cuynretorff overschat, dat Renesse door zijne zeer invloedrijke
familie beschermd is geworden en men daarom alleen Cuynretorff zoo hard aantastte.
Het geschrift, dat op die wijze tot stand kwam , draagt
kenteekenen van eenigermate gehaast opgesteld te zijn. In den
beginne worden in de artikelen , waarin het verdeeld is , de
artikelen der Unie , zooals die op 6 December was opgesteld,
op den voet gevolgd en tegen elke bepaling der Unie tegenwerpingen gemaakt , terwijl later meer in den breede tegen de
strekking van enkele artikelen en tevens tegen het geheele
beginsel wordt opgekomen , en ten besluite de eisch wordt
gesteld , dat men de vraag , of Utrecht in de Unie zal treden,
zal onderwerpen aan den Aartshertog, den Prins en de StatenGeneraal en tot zoolang de beslissing opschorten. Die vorm der
eerste artikelen heeft waarschijnlijk den naam van Contra-Unie,
dien het stuk in de wandeling droeg , in 't leven geroepen ,
die allicht hen , die het niet gelezen hebben , in den waan zou
kunnen brengen , dat het een ontwerp eener nieuwe vereeni-
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ging, tegenover de Nadere Unie , inhield. Over den inhoud
kan ik hier zeer kort zijn.
In den aanhef wordt gezegd, dat geene unie als de op 6 December ontworpene kan gesloten worden , omdat de vredehandel
is aangevangen en de Aartshertog daarom de Staten van Utrecht
verzocht heeft met „nieuwigheden" te wachten.
Daarop, dat Utrecht niet in de Unie kan treden , als eenige
der landen , die men er in opgenomen wenschte , er uit bleven
of weder uittraden.
Ten derde , dat deze Unie met de Pacificatie en de Unie der
15 provinciën (de zoogenaamde Generale Unie , de Unie van
Brussel) strijdt , welke Pacificatie en Unie te onderhouden ieders
plicht is , zoodat men zonder last van den Aartshertog en de
Staten-Generaal er niet in kan treden , maar (ten vierde) dat ,
als eene nieuwe Unie noodig is , de algemeene Unie kan herzien worden, wat , wegens 't grooter aantal der gewesten , meer
waarborgen oplevert voor het algemeen belang.
Ten vijfde , dat deze Unie de bij de Pacificatie en de Satisfactie
van Utrecht gewaarborgde rechten bedreigt en zelfs schendt,
terwijl (ten zesde) in alle geval, zelfs al keuren de StatenGeneraal haar goed, eerst al de notabele inwoners er over
gehoord moeten worden , opdat niemand den ander er iets over
verwijten kunne.
Dan komen bezwaren van anderen , meer materieelen aard.
Utrecht zal (art. 7), als Gelderland en Overijssel niet in de
Unie treden of blijven (waarop in December alle kans was) grens
worden en garnizoen moeten innemen , en de wond , door het
garnizoen aan Utrecht geslagen, is zóó versch, dat men er niet
verder over behoeft te spreken. Daarenboven zoekt Holland (8),
watduidelijk blijkt uit al wat in 't laatst gebeurd is, Utrecht tot
haar „voorschans" te maken en Utrecht gelijke lasten , als 't zelf
draagt, op te leggen , terwijl (9) garnizoenen altijd veel meer
last dan voordeel opleveren en hetgeen er door 't aanwezig
zijn daarvan meer verteerd wordt zal opgewogen worden door
het verlies , dat het vertrek van vele notabelen , die dan de
stad zullen ruimen , zal opleveren.
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In het tiende artikel wordt eene akelige schilderij opgehangen van de lasten , die Utrecht al te dragen had en die nu
nog door het instellen der gemeene middelen veel zwaarder, ja
ondraaglijk zouden worden, zoodat (11) vrede bovenal noodig
zou wezen, terwijl toch deze bij de Unie geheel afhankelijk
werd gesteld van Holland en Zeeland , welke provinciën (12 en
13) , zoodra Gelderland , Overijsel of andere gewesten buiten
de Unie bleven , Utrecht altijd zouden overstemmen , wat tot
nieuwe verdrukking en tweedracht moest leiden. Dan zou (14)
Utrecht, ten gevolge der bekende formule der Nadere Unie
„ten eeuwigen dage", nimmer weder de oude vrijheid , die toch
nog pas door Pacificatie , Generale Unie en Satisfactie was
gewaarborgd , kunnen herkrijgen. In 't 15de artikel wordt de
redeneering tegengesproken , als zouden de bijeenkomsten van de
gedeputeerden der provinciën veel voordeel aan de burgers
brengen , terwijl dan op eens in 't 16de wordt gewezen op de
onzekerheid eener Unie, waarvan bepaald was, dat zij mocht
worden veranderd (zoo pas was juist over de onverbreeklijkheid der Unie geklaagd !) en eindelijk in 't a de de religiequaestie
te berde gebracht wordt. Zonder godsdienst, zegt het stuk , geen
goed fundament van eenig verbond ; bij verschil in godsdienst
voortdurend gevaar voor tweedracht. Vóór alles, wordt beweerd,
moeten Holland en Zeeland in het eigen gebied de vrijheid van
religie toelaten , die zij in dat der andere provinciën begeeren.
De bepalingen van art. 14 en 15 der Unie omtrent de kloosters
leiden in 't 18 de tot de opmerking, dat deze de kloosters zouden
ruïneeren , die zooveel dienst bewijzen als „gasthuysen van den
ingeseten, edel ende onedel , die met veel kynderen beladen zijn".
Daarop wordt nog eens herhaald, wat al vroeger was gezegd,
dat alleen met goedvinden van den Aartshertog en de StatenGeneraal eene nieuwe Unie mag worden aangegaan en dan nog
alleen eene zulke , die niet met met de Generale Unie in strijd
is en zich onder het gezag stelt van den Aartshertog of een
ander vorst uit het huis Oostenrijk , en dat daarenboven eerst
alle bezwaren der afzonderlijke provinciën moeten worden weggenomen, en wel vooral daarom, omdat men niet kan aanne-
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men , dat Holland en Zeeland , die de door hunne eigene ingezetenen bedongen satisfactiën niet houden , beter woord zullen
houden jegens andere gewesten. Ten slotte volgt dan nog, onder
protest dat de tegenstanders der Unie daarom niet minder
goede patriotten zijn , de reeds vermelde eisch om de zaak voor
den Aartshertog en de Staten-Generaal te brengen.
Het geschrift van Cuynretorff is dus , misschien wel omdat
het niet uit ééne enkele pen gevloeid was , even weinig samenhangend als het ontwerp der Unie zelf ; maar 't was met dat al
toch eene duidelijke opsomming van Je bezwaren der katholieken
en in 't bijzonder der Utrechtsche : vrees en haat ten opzichte
van Holland en angst voor eiken eenigszins beslissenden stap ,
die aan den bestaanden , eigenlijk onhoudbaren en onmogelijken
toestand een einde zou maken , spreken haast uit elk artikel.
Iets wezenlijks doet het stuk nergens aan de hand ; behoud der
privilegiën , waarborging der Pacificatie , der tot niets bindende
Generale Unie en der eiken dag overtreden Satisfactie , behoud
van het illusoire gezag van Aartshertog en Staten-Generaal ,
dat is schering en inslag. Het stuk spiegelt trouw de denkbeelden der conservatieven weder; het is eigenlijk zuiver negatief:
het geeft geene oplossing aan , kant zich alleen tegen die ,
welke men hoopte te vinden in de Nadere Unie.
Eigenlijk belangstelling wekt het alleen , wanneer men nagaat met welk doel het geschreven is. In de eerste plaats
zeker om de kapittelen , die om des vredes wille in de Unie
toestemden , tot andere gedachten te brengen. Na den 6 dell
December toch was , daar nu eene eindbeslissing moest vallen ,
de Unie in de eerste plaats het onderwerp der beraadslaging in
de afzonderlijke kapittels. Reeds den 12den viel in het Domkapittel een besluit, dat kenlijk uitgelokt was door den steeds
bemiddelenden en algemeen geachtere voorzitter van dat college
(en diensvolgens ook der Vijf Ecclesiën en van het geheele
Staten-college) den vice-deken Ausonius van Galama, proost
van Noordhuizen , eenen man van hooge jaren en zeer gematigde denkwijze , die al met Van Zuylen het December-ontwerp
had geteekend, opdat niet (zooals Bondam terecht heeft opge-
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merkt) de eerste stand van Utrecht daarbij zou ontbreken.
Want dit besluit hield in, dat de geestelijkheid met de stadsregeering en de burgerij (dat wil zeggen de gildedekens en de
bevelhebbers der burgervaandels) in overleg zou treden over de
Unie. Hetzelfde werd in het kapittel van Sint Jan een week later
doorgezet, zeker door Van Zuylen. Maar in de drie andere bleef
de meerderheid getrouw aan het sedert Juli aangenomen standpunt van niet te willen toegeven op eenig punt, dat den
godsdienst en de privilegiën der geestelijkheid in gevaar kon
brengen. Waarschijnlijk was dit teweeg gebracht door den
invloed van Cuynretorff in Oudmunster, van Johan Bogaert 1
in Sint Pieter en van den deken Van der Burch (die trouwens
hier de groote conservatieve, om niet te zeggen reactionaire,
meerderheid op zijne hand had) in Sint Maria. Het gevolg was,
dat in de op den 20s te n gehouden vergadering der Vijf Ecclesiën
de aanneming der Unie werd afhankelijk gesteld van het toen
nog lang niet zekere toetreden van Gelderland en Overijsel
en van de goedkeuring van den Aartshertog , den Prins en de
Staten-Generaal, — eene voorwaarde, waardoor v oorloopig elke
beslissing van de baan werd geschoven. Daar 't zoo goed als
zeker was, dat de stadsregeering met dat besluit geen vrede
zou hebben, volgden nu natuurlijk allerlei beraadslagingen van
de invloedrijkste kanunniken der katholieke partij, zoowel
onderling als ook met andere katholieken. Van sommige daarvan is in de verhooren sprake , en in eené schijnt het plan
te zijn opgevat om eene memorie tegen de Unie uit te geven.
Evenwel heeft Cuynretorff zich op geen bepaalden last beroepen , en ook zijn kapittel laat zich daarover in eenigermate
vage bewoordingen uit. Maar er werden nog andere plannen
gesmeed , vooral in de bijeenkomsten van weinigen. Daar ontstond ook het gerucht, dat de stadsregeering zijnen wil zou
)

1 ) Waarom Bondam dezen in zijne Oratio saecularis tot de voorstanders
der Unie rekent, begrijp ik niet. Dat hij den deken van Oudmunster,
Willem Taets van Ameronghen er (m. i. verkeerdelijk) onder telt, laat zich
uit zijne opvatting verklaren.
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doorzetten door het in de stad brengen van Hollandsch
krijgsvolk, — een gerucht, dat bovenmate hatelijk was, zoodat
de katholieken geenszins den naam wilden hebben van het
te verspreiden. 't Heet dan ook, dat daaraan het overleg
te danken was , dat enkele kanunniken , als deputatie eener
in Oudmunster bijeengekomen vergadering, kort daarop pleegden met de (op Nederlandsche wijs in een herberg gehouden)
vergadering van de hoofden der burgervaandels ; want die
deputatie strekte volgens Cuynretorff alleen om het beweren ,
als zouden de geestelijken dit voornemen den magistraat nageven, tegen te spreken.
Deze vergadering der burgerhoplieden kwam voort uit een
besluit der stadsregeering, om het ontwerp der Unie aan dezen,
die men ze later wilde doen bezweren , bekend te maken.
Dit was in de eerste plaats overeenkomstig het ontwerp
zelf ; iets dergelijks was ook met de Satisfactie gebeurd,
waarbij de burgerhoplieden , zooals wij boven al herinnerden ,
zelfs met voorbijgaan der stadsregeering, als vertegenwoordigers
der burgerij optraden. Over 't geheel blijken de toenmalige
regenten van Utrecht , hoewel over 't geheel behoorende tot de
gedeeltelijk tot Holland neigende aristocratie , zoozeer overtuigd
te zijn geweest van de noodzakelijkheid om naar den zin der
burgerij te regeeren , dat hun bijzonder forsch optreden tegen
de katholieken zeker grootendeels daaraan is toe te schrijven.
Dit mengen van de burgerhoplieden en hunne onderbevelhebbers in de quaestie leidde er van zelf toe , dat een aantal onder
hen de zaak weder met hunne manschappen bespraken en er
bij dezen als 't ware een debat over uitlokten , wat natuurlijk
nog meer onrust verwekte. Bij de weinige ingenomenheid van
vele burgers met de Unie en met de daaruit zoo goed als onvermijdelijk voortspruitende nadere vereeniging met Holland, bij het
ijveren der voorstanders, bij de onrust, die de predikatiën der
ver schillende gezindheden verwekten , bij de vrees der katholieken , dat men hen evenmin met rust zou laten als in Holland
en Zeeland in de meeste plaatsen , die met Satisfactie waren
overgegeven , was geschied , bij hunne eigene verwarde plannen
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en hun kwalijk verholen begeerte , om desnoods geweld te plegen
tegen de godsdienstoefening der Gereformeerden in de wederrechtelijk in bezit genomen Minderbroederskerk , lag 't voor de hand,
dat dergelijke debatten de tweedracht nog meer deden uitkomen.
En bij de vrees voor uitspattingen der soldaten , bij den last, die
men al ondervond van de strooperijen van het Staatsche krijgsvolk op de Veluwe en van de onbetaalde bezettingen van sommige plaatsen aan de grenzen , — uitspattingen die zoo erg waren,
dat de stadsregeering met de Staten in overleg trad over 't
werven van eigen krijgsvolk om dit tegen te gaan, — was dat
zooeven vermelde gerucht , dat de voorstanders der Unie Hollandsche soldaten in de stad wilden brengen , natuurlijk het
meest besprokene. Sommige katholieken vroegen , of men zich
niet aaneen zou sluiten en onder leiding van een machtig
edelman, zooals de heer van Montfoort die nu buiten alles
werd gehouden , den tegenstand niet moest trachten te organiseeren. Liet men de regeering geworden , dan werd voor
goed de mogelijkheid afgesneden, om de toch waarlijk wel
overdenking waardige voorwaarden van den nieuwen landvoogd en de bemiddeling van den Keizer in aanmerking
te nemen.
Zoo verliepen nog een paar dagen , totdat op Zondag 28
December door Cuynretorff de advocaat van zijn kapittel ,
Mr. Hendrik van Medemblick , met Renesse en den notaris
Splinter van Hamersfeld ten eten werd genoodigd, waarbij zich,
na afloop van den maaltijd , nog de notaris Mr. Joannes Wiel en
de burgervaandrig Jan Corneliszoon van Helmont voegden.
Samen togen zij met den klerk van Medemblick aan het maken
van kopieën van Cuynretorffs geschrift, waarvan weldra een
aantal exemplaren gereedlagen , die daarop door de aanwezigen werden medegenomen, om ze onder de burgerij in omloop
te brengen. Natuurlijk werd bij deze samenkomst druk gesproken over de tijdsomstandigheden , natuurlijk ook over het al
vermelde gerucht en over de wijze , waarop men de burgerij
tot verzet tegen de Unie kon brengen. Toen nu Cuynretorffs
zoon kwam vertellen , dat drie der ijverigste Unionisten , de
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burgerhopman Ryck van Bochoven , zijn vaandrig Johan Buth
en de Domheer Willem van Cleeff, samen uit de stad gereisd
waren, en Helmont vertelde , dat Bochoven , die zijn neef was,
zijn paard had te leen gevraagd , heette het natuurlijk, dat dit
was om soldaten te halen; en toen de een dit en de ander dat
daarover op straat of in den herberg zeide gehoord te hebben,
ging Helmont ('t was intusschen ongeveer twee uur geworden)
naar het huis van Bochoven om berichten in te winnen.
Met diens vrouw had hij daar een gesprek, waarin hij onhandig genoeg was om te vertellen , hoe het gerucht liep, dat
haar man soldaten was gaan halen. Bij de gevoeligheid der
Utrechtenaren op 't punt van garnizoen was 't begrijpelijk ,
dat juffrouw Bochoven verstoord werd , dat men haar man zulk
een boos opzet toedichtte, en zich niet neerlegde bij Helmonts
verzekering, dat hij 't ook niet geloofde, dat hij 't op straat
had hooren vertellen van menschen, die hij niet kende, en dergelijke praatjes. Den volgenden dag bracht zij de zaak aan bij
het gerecht, waar toen de schepenen Leemput, Jaersvelt,
Nijhoff en Foeyt zitting hadden, allen voorstanders der Unie
en van de nieuwe religie. Zoo kwam de zaak, eer eigenlijk iets
door de hoofden der katholieken voor vast was beraamd of
begonnen, ter ooren van hunne tegenpartij. En deze maakte
daar zulk een gebruik van , dat zij niet alleen allen tegenstand
onmogelijk maakte , maar zelfs voor goed de katholieken onder
het juk bracht.

De mannen , die in die dagen te Utrecht het beleid der
zaken in handen hadden , de hoofdschout Nicolaas van Zuylen
van Drakenborch , de burgemeesters Aert Dirksz. van Leyden
en Lubbert van Cleeff, en een aantal onder de schepenen en
raden der stad , behoorden meest tot de Sint Jacobs-gemeente
en waren , zoowel wat politieke als religieuze denkwijze betreft
en vooral ten opzichte der betrekking van staat en kerk onder_
ling , geestverwanten van de Hollandsche regenten. Dat gold
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ook van de ziel der Utrechtsche Staten en van hun uitvoerend
college , de Gedeputeerde Staten , den landsadvocaat Floris Thin,
ook van de meeste edelen , die in die dagen in de Staten werden beschreven of althans plachten op te komen , en, wij weten
het, ook van enkele kanunniken , al waren die nog altijd in
naam katholiek ; zij hebben daarom grootendeels in later tijd
te lijden gehad van de Calvinisten , in de dagen , toen dezen
den strijd aanbonden met de Hollandsche regenten. In dien tijd
echter waren de Utrechtsche Staten met de Gereformeerden ,
tot wie zeker reeds een aantal hunner ambt- en standgenooten
en verwanten behoorden , in goede verstandhouding en werden
zij door dezen als hunne natuurlijke aanvoerders beschouwd,
waartoe zij, mannen van groote voortvarendheid en niet terugdeinzende voor een vergrijp tegen voorrechten, die met het
door hen voorgestane belang streden , dan ook uitnemend
geschikt waren.
Waarschijnlijk hielden zij sinds lang een wakend oog op de
bewegingen en samensprekingen der katholieken , die zij onwillekeurig van vijandige bedoelingen, waarschijnlijk zelfs wel van
Spaanschgezindheid verdachten. In die dagen achtten de onroomschen allicht ieder katholiek een malcontent. Binnen Utrecht
bestond sedert de laatste troebele tijden een eenigermate autoritair bestuur : alle burgers, ook de kanunniken die daartoe
niet te oud waren , hielpen mede de wacht betrekken ; men
leefde eenigszins in staat van beleg, haast had ik gezegd onder
de krijgswet. De magistraat, schout, burgemeester en schepenen , eens van zin met den raad, had daardoor zeer groot gezag,
waaraan de burgers en alle ingezetenen gewoon waren te
gehoorzamen; de in de stad wonende geestelijken en edelen
hadden dat zelfs bij eede moeten belooven.
't Zij nu dat juffrouw Aaltje van Bochoven het eerst de zaak
bij 't gerecht aanbracht, 't zij dat reeds op andere wijze het
voornemen van Cuynretorff en de zijnen, de samenscholingen
der katholieken en hunne meening, dat de Unie de vrijheid
van stad en gewest in gevaar zou brengen en hare voorstan.sders dus geen goede patriotten waren , aan den magistraat
16
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bekend waren ; zeker is 't, dat op den reeds genoemden Maandag
(29 December) eerst juffrouw Aaltje voor 't gerecht haar getuigenis
aflegde en daarop Hamersfelt en Wiel en vervolgens Helmont
werden ontboden en ondervraagd, evenwel niet als beklaagden
maar als getuigen , na beëedigd te zijn. In korten tijd kwam nu al
wat bij Cuynretorff met diens geschrift was voorgevallen aan den
dag. Nu was juist op denzelfden dag , dat dit had plaats gehad,
in eene kapittelvergadering van Sint Jan het besluit gevallen
om in de Unie niet toe te stemmen dan onder voorbehoud der
Pacificatie , Justificatie (wat daarmede bedoeld werd, durf ik
niet beslissen), Unie-Generaal en Satisfactie, wat met onbepaald
uitstel, ja met eene weigering gelijk stond. Waarschijnlijk werd
dit in verband gebracht met de vroeger al genoemde samensprekingen van kanunniken uit verschillende kapittels, waar
Cuynretorff mede in gemoeid was, en met de daarmede in
verband staande besprekingen met de burgerhoplieden , met diens
geschrift en met de samenscholingen en geruchten onder de
katholieken, misschien ook wel met de blijkbaar geringe ingenomenheid van vele burgers met de Nadere Unie ; hoe 't zij ,
blijkbaar meenden de regenten, dat zij een complot, eene conspiratie tegen deze , ja tegen den geheelen nieuwen toestand
en tegen hun eigen gezag op het spoor waren. De raad vergaderde nog dien eigen avond en beáloot onmiddellijk tot ontzetting van Helmont van zijn post als burgervaandrig, met bevel
aan zijnen hopman , Stel , om terstond een ander in zijn plaats
te stellen, wel een bewijs , dat hij in geen goeden reuk stond.
Daarop geschiedde iets , wat niet opgeteekend staat in het notulenboek , maar dat duidelijk bewijst, hoe hoog de regenten de
zaak opnamen. Vergezeld van de wacht en van andere burgers
in aanmerkelijk getal, trokken zij zelven naar het huis van
Cuynretorff en brachten hem „n aer etlick e communie at i e n" (zooals de heeren van Oudmunster schreven) — want
Cuynretorff beriep zich zeker eerst op zijn recht als geestelijke
en kanunnik naar het stadhuis , waar zij hem tot diep in den
nacht vasthielden. Waarschijnlijk meenden zij door dit zeer
zeker ongewoon , onwettig en anders volstrekt ongemotiveerd,
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optreden de uitbarsting eener volksbeweging te voorkomen en
lieten zij Cuynretorff eerst gaan , toen zij zagen , dat er niets
op til was en alles rustig bleef.
Den volgenden dag, Dinsdag 30 December, vergaderden
opnieuw schepenen en raden te zamen en daagden in de eerste
plaats den advocaat Medemblick voor zich , dien zij na een
eerste verhoor in voorloopige gevangenschap stelden. Daarop
ontboden zij Cuynretorff opnieuw. Juist waren de Vijf Ecclesiën
bijeengekomen , 't zij om over de Unie nader te beraadslagen ,
't zij om te bedenken wat geschieden moest , nu de stadsregeering zoo forsch optrad. Cuynretorff gaf aan de vergadering
kennis van het opontbod. De geestelijkheid was huiverig om
een conflict uit te lokken en besloot daarom , dat hij , in gezelschap van haren met de regeering in goede verstandhouding
verkeerenden voorzitter, den vice-Domdeken Galama, zich naar
het stadhuis zou begeven. Het eenige gevolg echter was , dat
Galama na een korte poos alleen terugkwam en Cuynretorff
ten stadhuize een verhoor onderging, waarbij hij verklaarde ,
zijn geschrift, dat reeds toen, ik kan niet zeggen op welke
wijze , in 't bezit der regenten was (en wel waarschijnlijk het
exemplaar, dat nog in 't archief te Utrecht berust), niet
op last van zijn kapittel te hebben opgesteld , maar om het
der geestelijkheid voor te leggen , wat volgens hem ook het doel
was van het maken en verspreiden der afschriften. Deze waren
echter terstond, voornamelijk door Medemblick en Hamersfelt,
aan verschillende katholieke burgers uitgedeeld , waarvan sommigen bevelhebbersposten in de burgervaandels bekleedden. Dezen
deelden nu weder het stuk aan hunne manschappen of ambtgenooten mede, anderen verspreidden het verder. Het schijnt
zelfs in Gelderland bekend te zijn geworden, want de bekende
verdediging der Nadere Unie in het zesde deel der Archives
moest kenlijk als eene wederlegging er van dienst doen. Uit de
verschillende verhooren , op de volgende dagen door een aantal
burgers ondergaan , blijkt dat op denzelfden Maandagavond ,
toen Cuynretorff uit zijn huis werd gehaald , op verschillende
plaatsen bijeenkomsten van officieren en manschappen der bur-
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gervaandels plaats hadden , waarin de Unie gelezen en besproken
werd en waar nu tevens het geschrift van Cuynretorff, de
„Middelen" ') zooals hij zelf, of de „Contra-Unie" zooals de
burgers het noemden, gelezen werd, terwijl door sommigen met
kracht aanbevolen werd om het laatste , bij wijze van een protest
of verzoekschrift aan den raad , te onderteekenen. Bijzonder veel
indruk maakte 't niet : de uitdrukking omtrent de kloosters,
die het nut daarvan moest duidelijk maken , gaf zelfs veel stof
tot lachen , daar men verstond dat Cuynretorff de kloosters
rijkeluis-gasthuizen noemde. Hier en daar werden wel in zulke
bijeenkomsten en ook bij bezoeken aan huis onderteekeningen
verkregen , voor een deel van personen , die maar half begrepen
wat zij deden en die verklaarden volstrekt niets tegen den wil
der regeering te willen doen. 't Laatste werd trouwens evenzeer
beweerd door hen, die het stuk voorlegden en aanprezen.
Waarschijnlijk was dit de oorzaak , waarom de magistraat
dien Maandagavond Cuynretorff uit zijn huis haalde, en zeker de
reden , waarom hij op den volgenden dag niet alleen Medemblick
en Cuynretorff, na hun verhoor, maar ook den burgerhopman
Johan van Cootwijck , den procureur Jan Wachtelaer en een
van Van Cootwijcks bevelhebbers , Nicolaas van Mierlo , deed
arresteeren. Buchelius noemt in zijne beschrijving van Utrecht
ook Hamersfelt onder de gevangen genomen personen ; in de
verhooren , raadsnotulen en andere stukken, die mij ten dienste
staan, blijkt daarvan echter niets. Misschien ging 't hem wel
als den kanunnik Renesse, die terzelfder tijd gevangen genomen , maar weldra, hoewel ternauwernood („a e gr e d imis su s"
staat in het notulenboek van het Sint Janskapittel) weder losgelaten werd. Want ook van die arrestatie wordt noch in de
verhooren noch in de raadsnotulen melding gemaakt.
Het verhoor van Cuynretorff leverde overigens niet veel op;

1 ) De titel is : „Redenen , middelen ende motiven, waardoor men wel behoort
te supersederen in 't aannemen, insonderheyt voor de stad ende landen van
Utrecht, van enighe Naerder Unie met enighe provincie te maken dan der
gemaeckt is mitte Generael-Staten."
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zijne antwoorden waren voorzichtig en compromitteerden niemand, hoewel 't er kenlijk op werd aange'legd, dat hij over
Hamersfelt, Helmont en andere personen zich dus zou uitlaten,
dat men reden had om ze aan te tasten. Doch dit verhinderde
niet, dat hij zoowel als Medemblick op den eisch van den
substituut-schout (de schout zelf, Van Zuylen van Drakenborch,
hoewel een hoofd der Unionisten , onthield zich van optreden)
volgens raadsbesluit in hechtenis werd gehouden , niettegenstaande hij handtasting en zelfs een eed beloofde te doen van,
als hij vrij werd gelaten , zich ten allen tijde voor 't gerecht
te zullen stellen. 't Zij nu dat de regeering haren tegenstanders
voor goed schrik wilde inboezemen, 't zij dat zij werkelijk
meende alleen op deze wijze eene uitbarsting onder de katholieken te kunnen voorkomen, zeker is 't, dat zij haar doel volkomen bereikte. Want van dit oogenblik af was er van ernstig
verzet geen sprake meer ; de katholieken zochten hun heil in
onderwerping , in soms vrij flauwe verontschuldigingen en
hoogstens in tamelijk nuttelooze en geen doel treffende protesten. Maar de stadsregeering zag nu de kans schoon om verder
te gaan en niet alleen de aanneming der Nadere Unie door te
drijven, maar ook een begin te maken met de opheffing
der nog zoo kort geleden bij de Satisfactie plechtig erkende
voorrechten der geestelijkheid en der katholieke kerk. Juist
datgene wat de katholieken hadden gevreesd ,en hadden willen
voorkomen, gebeurde nu : de beweging voor de Unie werd te
Utrecht eene protestantsche , weldra zelfs eene gereformeerde
beweging; aan den onstuimigen drang herkennen wij duidelijk
den invloed van het Calvinisme.
De gevangenneming en nog meer het gevangen houden van
Cuynretorff door het gerecht en den raad der stad Utrecht
was lijnrecht in strijd met de rechten der geestelijkheid, die
nergens (en allerminst in een land, waar zij van ouds het meeste
aandeel aan het gezag had) aan den wereldlijken rechter onderworpen was. Dat dit in waarheid de palen te buiten gaande
feit de katholieken niet tot verzet bracht, bewijst hun volkomen
gebrek aan macht , moed of energie. Maar zelfs de Vijf Ecclesiën,
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hoewel zelven daardoor in hare dierbaarste en natuurlijkste voorrechten aangetast en zeker volkomen gerechtigd tot tegenstand,
waagden niet iets te ondernemen. Wel kwam hare vergadering
den volgenden dag bijeen ; maar alles, wat men daar besloot,
was het zenden eener deputatie , uit Galama , de dekens van
Oudmunster en Sint Maria, Willem Taets van Amerongen en
Lambertus van den Burch, en de kanunniken Alphert de
Coninck van Sint Pieter en Jasper van Haemstede van Mourmont van Sint Jan bestaande, naar het stadhuis, om te verzoeken, Cuynretorff los te laten , onder borgtocht van zijnen
deken en kapittel , dat hij zich niet uit de stad zou begeven,
eer hij , waar 't behoorde, was terecht gesteld. En deze deputatie
ontving het weinig troostrijk bescheid, dat de raad nog bezig
was met de zaak te onderzoeken en daarom op het verzoek
geene beschikking kon nemen.
Die dag en de volgende , de l ate Januari 1579, werden door
de stadsregeering vooral besteed met het nemen van informatiën omtrent de beweging onder de gewapende burgermacht,
die het gevolg was geweest van het kennis nemen van het
geschrift van Cuynretorff. Volgens de raadsnotulen waren Cuynretorff en Medemblick gevangen genomen , omdat het door den
eersten opgestelde geschrift „tot destructie van de Naerder
Unie", waarin ook Medemblick de hand had gehad , „onder
eenigen van de gemeente" was verspreid, die daardoor in beweging gebracht waren tegen den magistraat. Zij werden dus
verdacht of althans aangeklaagd van eene poging om oproer
te verwekken , van welk oproer de hopman Cootwijck en die
met hem gearresteerd waren als medeaanleggers beschouwd
werden. Het onderzoek liep dan ook eerst uitsluitend hierover.
Maar er bleek niets te zijn gedaan dan praten over de Unie
en over de mogelijkheid, dat Hollandsche soldaten in de stad
zouden worden gebracht, en ten slotte onderteekenen door
enkele burgers van het geschrift van Cuynretorff. Met geene
mogelijkheid was daar een proces op te bouwen , en verdere
arrestatiën hadden dan ook niet plaats ; alleen bleven de gearresteerden in hechtenis. Uit een briefje, door den oom van
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den reeds genoemden Wachtelaer aan zijn neef geschreven ,
ontwaart men , dat de familiën der gevangenen in groote verslagenheid verkeerden en vóór alles tot onderwerping rieden;
wanneer men den onderdanigen toon der requesten van
Cootwijck , Wachtelaar en Mierlo verneemt , waarin dezen om
hunne in vrijheidstelling verzoeken en niet om recht, maar
om genade vragen, zeggende niet te hebben geweten , dat zij
iets hadden gedaan , wat den magistraat niet behaagde , dan
ziet men in , dat er van verzet geen sprake meer kon zijn.
Maar de regeering wilde meer. Zij besloot van den toestand
gebruik te maken tot het invoeren eener nieuwe regeling van
de onderlinge verhouding der verschillende religiën. Van haar
standpunt kan men haar geen óngelijk geven , want thans was
de feitelijke toestand volkomen in strijd met de bestaande wet.
Immers 't ging niet aan, dat, terwijl de wet (hier de Satisfactie) alleen den katholieken openlijken eeredienst toestond en
den onroomschen eigenlijk niets dan gewetensvrijheid toeliet ,
de predikatiën in de Sint Jacobs- en Minderbroederskerken ongestoord, en niet alleen met goedvinden , maar zelfs in 't bijzijn
en onder deelname der over 't geheel reeds van de Kerk afgevallen regenten plaats hadden. Thans moesten zij, die geroepen
waren om de wet te handhaven, kiezen tusschen hunnen plicht
en hunne godsdienstige behoeften. En reeds werden er zooveel
stemmen vernomen van onroomschen, die ergernis vonden in
den openlijken eeredienst der katholieken , dat, wilde men de
rust bewaren, beeldstormerij enz. voorkomen , beperking van,
dien eeredienst noodig scheen. Bij de verlegenheid der katholieken was geen tegenstand meer te vreezen, en de regeering
achtte zich daarom bevoegd tot stappen , die met eene opheffing der Satisfactie, op dit punt althans, gelijk stond. Daarenboven had zij nu eene gelegenheid om te onderzoeken, of
ook buiten de stad, in het Sticht, gevaar te duchten was. Zij
vreesde dit van de zijde van het nog streng katholieke Amersfoort en van een deel van den adel '), met name van den heer
1 ) Men houde in het oog, dat de ridderschap eerst den 30sten December, en
slechts bij meerderheid van stemmen, in de Unie toestemde.
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van Montfoort, die in vele opzichten eene zelfstandige positie
bezat; terwijl ook de invloed der kapittel-geestelijkheid op de
bewoners harer uitgebreide en aanzienlijke bezittingen niet
gering was te achten.
Waarschijnlijk wilde zij daarbij nog onderzoeken, in hoever
de aan de burgers niet geheel onbekend gebleven aanbiedingen
van den keizerlijken middelaar en van den prins van Parma
gehoor hadden gevonden , en of er eene beweging ten gunste dier
aanbiedingen bestond onder de katholieken, daar dezen zich niet
alleen daarbij konden neerleggen, maar zelfs op den duur alleen
daardoor zekerheid tegenover de onroomschen konden verkrijgen. Want al wat er dit jaar gebeurd was , duidde aan , dat de
nationale beweging op moest gaan in eene godsdienstige, zoodat
de katholieken d tot den koning moesten terugkeeren Öf de
onderdrukking hunner godsdienstvrijheid moesten lijden. Gemeenschappelijk handelen op zuiver nationale basis werd door den
strijd op godsdienstig terrein onmogelijk. Van de zijde der
katholieken moest op den duur wel gevaar dreigen ; neiging
tot vrede kon bij hen dus niet uitblijven.
Nadat den laatsten December en den lsten en den 3den Januari
de verhooren over de onderteekening van het geschrift tegen
de Unie waren voortgezet, werden zij daarna eenige dagen
gestaakt. Van de in die verhooren afgelegde getuigenissen trekt
eigenlijk alleen één onze aandacht. Het is opgeteekend op een
afzonderlijk stuk papier en niet gedateerd; kenlijk echter is
het afgelegd vóór of op den 3den Januari, toen een ander verhoor er het gevolg van was. Daarenboven niet voor 't gerecht,
maar voor eene commissie van twee schepenen , Parijs van
Suydtoort en Abcoude van Merthen , die overigens in deze zaak
niet optreden. 't Is het getuigenis van den dijkgraaf van Lopickerwaard , Gerrit van den Bobbart , die verklaarde , dat Johan van
Cats, maarschalk van het kwartier van Montfoort — dus een
hooggeplaatst ambtenaar, wiens ambt gelijk stond met dat van
baljuw en wiens naam eene aanzienlijke verwantschap aanduidt
hem , ten huize van den onderprocureur-generaal (dus evenzeer
een politie- en justitie-officier) terwijl hij wat gedronken had
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(d. w. z. wat dronken was) en op 't punt was van naar Montfoort te rijden , had gewaarschuwd : „als er over een paar dagen
hier wat gebeurt, houdt u dan stil in huis, want er kon dan
wel wat onweer vallen". Cats , daarover den 3 den Januari voor
't gerecht gedaagd , zeide daarmede bedoeld te hebben 'tgeen
hij van een minder hoogen collega, den ondermaarschalk van
Abcoude, had gehoord, nl. dat de burgers in twist waren over
de Unie ; en deze, Van der Horst, door eene commissie van
twee andere schepenen , Van der Molen en Nijhoff, daarover
ondervraagd, bezwoer, dat hij niet anders aan Cats had gezegd,
dan dat de heer van Montfoort niet wel deed met te schrijven,
dat het in 's Prinsen bedoeling niet lag om deze Unie te voltrekken , dat er wel wat kwaads uit kon komen, en dergelijke
uitdrukkingen meer. Wanneer wij bedenken, dat van dit oogenblik af bij de verhooren onophoudelijk over den heer van
Montfoort wordt gesproken en vóór dien tijd niet, en dat
daarna drie dagen lang geen verhooren plaats hebben, —naar 't
schijnt, omdat de substituut-schout niet in de stad was, denkelijk om informatiën op het platteland te nemen, — dan
wordt het waarschijnlijk, dat de regeering door deze getuigenissen op het spoor eener formeele samenzwering meende te
zijn gekomen , die ten doel zou hebben den heer van Montfoort
tot deelneming aan den tegenstand en tot eene tusschenkomst
bij den met de Unie niet meer ingenomen Prins en den Aartshertog te bewegen, plannen, waarvan dan Cuynretorff, die,
wegens de in de streken van Montfoort liggende bezittingen
van het kapittel, dikwijls met den heer van Montfoort samenkwam, de ontwerper moest wezen. Brengen wij verder met
hetgeen van de denkbeelden van den Prins omtrent de Unie
gezegd wordt, het wedervaren in verband van burgemeester
Van Leyden, toen hij in Februari 's Prinsen goedkeuring van
de Unie namens de bondgenooten kwam vragen , dan komt
het niet onwaarschijnlijk voor, dat er in die dagen meer dan
wij nu weten uitgelekt is van 's Prinsen afkeuring van het
drijven der onroomschen, die de Unie' tot een wapen tegen de
katholieken en dus geheel en al tot iets anders maakten dan
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tot die nadere nationale vereeniging tegen de Spanjaarden ,
welke hij wenschte. Zeker is 't, dat ook de kapittelen hoopten,
dat de Prins hun recht zou doen en niet zou toelaten , dat
hunne privilegiën straffeloos werden verkracht. Maar hoezeer
den Prins in die dagen de gebeurtenissen te machtig waren ,
zoodat hij zoo min als in 1566 kon bijeenhouden, wat nu eenmaal uit den aard der zaak uiteenstreefde , wordt weder duidelijk
bewezen door hetgeen plaats had.
Na de afwijzing van hun verzoek om Cuynretorff onder den
zeker voldoenden borgtocht van zijn geheele kapittel vrij te
laten, vergaderden den l sten Januari de verschillende kapittels
eerst afzonderlijk en daarna te zamen. Hun besluit bewijst ten
volle hun gevoel van onmacht. 't Was het volgende : men zou
nogmaals eene deputatie ten stadhuize zenden om het verzoek
met alle beleefdheid te herhalen ; werd het geweigerd , dan zou
men eene acte van protest opmaken, dat het gebeurde was
tegen de Satisfactie en tegen alle voorrechten en dus niet als
praecedent mocht worden aangemerkt (in de Nederlanden hadden praecedenten, dat weet men, haast meer gewicht dan
wetten) en de Ecclesiën zich verder vrijheid van handelen voorbehielden. Het kapittel van Oudmunster schreef daarenboven
aan zijn te Antwerpen vertoevend medelid Adelbert van den
Nieuburch, met verzoek om een request, dat de Ecclesiën dien
dag besloten hadden daarover aan den Aartshertog te zenden
(van welk request in de notulen der Vijf Ecclesiën geen sprake
is), te willen inleveren en de afdoening er van zooveel mogelijk
te bevorderen. Uit het verhaal van Cuynretorffs arrestatie en
het wedervaren van de deputatie der Ecclesiën, dat in dezen
brief vervat is, blijkt, dat de geestelijken ook voor de andere
aanzienlijke personen, die na Cuynretorff waren gearresteerd ,
te vergeefs in de bres waren gesprongen. Den 2 den Januari
verscheen nu de deputatie der kapittelen opnieuw, echter zonder
Galama, die door den Domheer Treslong was vervangen, en
verzocht 6f loslating van Cuynretorff onder borgtocht van zijn
geheele kapittel, 6f zijne terechtsteling voor zijn competenten
rechter, d, w. z, den aartsbisschop van Utrecht. Het antwoord
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luidde nu anders : de raad verklaarde goed te vinden , dat men
„om alle diffidentie wech te nemen" eenige artikelen zou beramen, waarbij „alle saken mit goede middelen gebroken ende
gevonden souden mogen werden"
Merkwaardig vltig waren de heeren regenten met ciat heritz
men reeds den volgenden dag werd in den Raad het concept
gelezen van wat heette een accoord en unie „om alle diffidentie
wech te nemen" tusschen alle ingezetenen der stad van de
eene en de andere religie ; met even veel vlugheid werd het
goedgekeurd en besloten het aan de Vijf teclesiên te zenden
om er hare meening over te vernemen. Dientengevolge vinden
wij al den 5 den dit concept, de zoogenoemde Unie der burgers,
in behandeling bij het kapittel van Sint Jan. 't Werd toen
alleen gelezen en daarop besloten, dat de leden er twee dagen
later hunne meening op schrift over zouden uitbrengen, wel
een bewijs, dat men er groot gewicht aan hechtte. Dit geschiedde
ook den 7del Slechts drie stemmen, die van den deken Adriaan
van Zuylen en van de kanunniken Bernard Wteneng en Johan
Rengers, waren er gunstig voor. Doch hoewel de meerderheid
zeker volstrekt ongeneigd was tot toegeven, eene eindbeslissing
werd nog uitgesteld tot den volgenden dag. Toen werd _door
de meerderheid tot afwijzing besloten; maar de deken en zijn
aanhang, thans nog door den den vorigen dag afwezigen
Nicolaas Berck versterkt, stelden voor de artikelen aan te
nemen op voorwaarde van een aantal wijzigingen. Hierover
werd den 9den opnieuw gehandeld. In het als altijd vredelievende
Domkapittel was intusschen den 7den reeds het besluit gevallen,
de artikelen van de stad aan te nemen en alle „injuriën»,
sedert de Pacificatie om de religie geschied, te vergeten. Doch
't schijnt hierin weder alleen te hebben gestaan. Op den 9 den
bleef het besluit der Vijf Ecclesiën echter, de artikelen af te
wijzen, voornamelijk, heette het, om gevolg te geven aan de
aanschrijving van den Aartshertog, waarvan al vroeger sprake
is geweest, om vooreerst geene nieuwigheden in te voeren.
Zooals reeds van den beginne af aan het plan was, verklaarde
de geestelijkheid alle geschillen door eene deputatie aan cle
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beslissing van den Aartshertog , den Prins , den Raad van State
en de Staten-Generaal te willen brengen en verzocht zij, dat de
Raad daartoe , door zijnerzijds ook eene deputatie te zenden ,
zou medewerken. Nog denzelfden dag werd dit besluit schriftelijk
aan den Raad overgeleverd. Maar de Utrechtsche regenten wisten
veel te goed , dat zij op 't oogenblik geheel en al de macht in
handen hadden, om zich te laten imponeeren. Reeds den volgenden
dag, Zaterdag 10 Januari , werd eerst besloten Duifhuis, met
vermeerdering van tractement , als predikant der Sint Jacobskerk aan te nemen, 'tgeen de erkenning was van eene onroomsche kerk als staatskerk nevens de katholieke en met eene
volkomene omwenteling op godsdienstig gebied gelijk stond.
Daarna werd de ordonnantie op de religie in vele punten veranderd en vermeerderd , d. w. z. voor de katholieken bezwaarlijker gemaakt, vervolgens vastgesteld en tot de afkondiging
zonder verwijl besloten. Dit geschiedde dan ook den volgenden dag, Zondag 11 Januari 1579, welke datum als die der
godsdienstige revolutie van Utrecht kan beschouwd worden.
De Raad beweerde , dat zonder gevaar voor de rust en eendracht onder de burgers niet langer gewacht kon worden, m.
a. w., dat de onroomschen (want de regenten zelven , de leden
der Sint Jacobskerk , schijnen even weinig geduld gehad te hebben als de Gereformeerden , die nu ook weldra vaste predikanten
kregen , die door de stadsregeering erkend en bezoldigd werden , ik vermoed uit de door haar in bezit genomen geestelijke
goederen) niet langer wachten wilden en tot geweld zouden
overgaan. Zoo werd de ordonnantie een veiligheidsmaatregel!
De beslissing van den Aartshertog en den Prins en van de
andere autoriteiten der Generaliteit werd wel niet afgewezen ,
maar deze werden voor een voldongen feit geplaatst, waarop ,
bij de heerschende stemming in de stad en den geheelen toestand des lands, onmogelijk kon teruggekomen worden.
't Is mij niet mogen gelukken den tekst te vinden van
het ontwerp, dat aan de kapittels werd voorgelegd ; het
schijnt veel minder bezwaarlijk voor de katholieken te zijn
geweest dan het thans werd , nu de regeering , waarschijnlijk
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omdat zij begreep, dat , daar de kapittels toch niet toestemden,
zij even goed veel als weinig kon doen , in eens maatregelen
nam, die hunne godsdienstvrijheid zeer aanmerkelijk beperkten.
Het kapittel van Oudmunster noemde de toegevoegde bepalingen
exorbitant en een zware inbreuk op de privilegiën der geestelijkheid. 't Is kenmerkend voor de wijze, waarop de kapittels
de zaak opvatten, dat zij niet van het recht der Kerk, maar
van hunne , een enkele maal van des aartsbisschops rechten
spraken. Recht tot klagen hadden zij , 't zij als katholieken, 't zij
als geprivilegieerde geestelijken , zeker; want , zooals zij schreven,
er was nu door den Raad eigendunkelijk vastgesteld , dat alle
geestelijken even goed als de wereldlijke personen accijns zouden hebben te betalen , en , bij de hooge belasting van eet- en
vooral drinkwaren , wijn en bier, en de zware consumtie daarvan
door de heeren kanunniken, die deze tot nu toe veel minder
duur hadden moeten betalen , was dit zeker een zware en
zonder twijfel onwettig opgelegde last. Verder, verbod van de
klokken te luiden of de mis te bedienen tusschen zes uur
's avonds en vijf uur 's morgens , op straffe van door het stadsgerecht te worden gestraft. Nog ongehoorder zal hun 't hebben
in de ooren geklonken , dat voortaan alle geestelijken in eersten
aanleg voor de schepenbank zouden moeten verschijnen, wat
bijna met volkomen vernietiging der geestelijke jurisdictie gelijkstond en wat hun daarom voorkwam alleen maar te zijn bepaald,
om met eenigen schijn van recht , zij 't dan ook met terugwerkende kracht , tegen Cuynretorff te kunnen procedeeren.
Minder, dat men voortaan alle geestelijken, mannen of vrouwen , die hunne geloften wenschten ontrouw te worden , vrij zou
laten gaan , in 't bezit der goederen , die zij bij hunne intrede
in het klooster hadden medegebracht , en meer zulke bepalingen. Het verbod om processiën anders dan binnen de kerken
en kerkhoven te houden schijnt al in het eerste ontwerp te
hebben gestaan ; anders zou daar wel door het kapittel op zijn
gewezen. Waarlijk, 't konden enormiteiten heeten, en 't schijnt
op 't eerste gezicht meer dan overmoedig van eene stadsregeering, om op eigen houtje , zonder de hooge lands- of geweste-
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lijke autoriteiten te kennen of met de tegenpartij een verdrag
aan te gaan , zulke met elk artikel der Satisfactie , met alle
privilegiën en gewoonten strijdige bevelen te geven ! Maar de
toestand was zoo , dat zij 't veilig doen kon.
Dat dit geschiedde op den dag, nadat de gedeputeerden der
provinciën , die in de Nadere Unie wilden treden, in de stad
bijeen waren gekomen , scheen de meening te rechtvaardigen ,
dat die Unie een verbond was, onmiddellijk gericht tegen de Kerk.
Uit de raadsnotulen vernemen wij, dat twee dagen later een
brief van den Prins in den Raad werd gelezen , zonder eenige
nadere mededeeling omtrent den inhoud of van 'tgeen naar
aanleiding daarvan werd besloten. 't Zou zeker jammer zijn ,
wanneer ons door 't ontbreken van dezen (verder niet bekenden)
brief de gelegenheid ontsnapte , om iets te vernemen van de
denkbeelden van den Prins omtrent de gebeurtenissen te Utrecht
of de Nadere Unie in den toenmaligen stand van zaken ; maar
't is lang niet onmogelijk , dat de brief over geheel andere zaken
liep, zoodat wij misschien in dit opzicht niets bij het ontbreken verliezen. Immers wanneer men in eene instructie, den 6 den Januari
door de Staten van Utrecht opgesteld voor vier hunner invloedrijkste leden , om met den stadhouder en landdag van Gelderland te gaan onderhandelen, met geen enkel woord van eene
der hangende quaestiën melding gemaakt vindt, maar slechts
van geleend geschut en geldzaken en belastingen , dan leert
men op dergelijke punten zijne verwachtingen beperken.
Inmiddels hadden de Utrechtsche regenten het onderzoek
naar de samenzwering tegen hun gezag doen hervatten. De
substituut-schout en eene commissie van een viertal schepenen,
Mr. Cornelis van Duverden, Van Nijhoff, Pijl en Van Rhijn, waren
er mede belast. Den 7 den verhoorden zij de twee hoofdpersonen:
eerst Medemblick en toen Cuynretorff, beiden niet zonder pro
test; de eerste antwoordde onder voorbehoud der privilegiën
van het Hof („waarvan hij een suppoost was", zooals hij 't uitdrukte, — onder welks jurisdictie hij beweerde te staan , zouden
wij zeggen) ; de tweede onderwierp zich eerst na krachtig verzet.
Hij beriep zich op den eed, welken de stadsregeering en de
-
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geestelijkheid elkander wederkeerig hadden gezworen , van de
Satisfactie te zullen houden , alsof zij geheel in den eed begrepen was, en diensvolgens op de verplichting , dat iedere partij
de andere in het bezit harer jurisdictie zou laten ; hij eischte daarom
gebracht te worden voor zijn eigen rechter, den aartsbisschop.
Doch het gerecht ontzeide hem zijne exceptie en bedreigde
hem, bij weigering van antwoord, met strenge gevangenschap.
Toen verklaarde Cuynretorff slechts „m e t u pr aetur a e" te
zullen antwoorden , onder voorbehoud van appèl en bezwaar,
en eischte nu advocaat en procureur om zijne zaak in rechte
te vervolgen. Maar ook dit werd hem, althans vooralsnog,
geweigerd, en Cuynretorff moest zich wel voegen. Maar noch uit
zijne, noch uit Medemblicks antwoorden bleek iets van gewicht;
slechts één, en niet eens een voornaam persoon, de pander bij
het Hof , Frederik van Noort, werd gedaagd en gevangen gehouden ten gevolge hunner verklaringen , en wel, omdat deze
op den heer van Montfoort als het aangewezen hoofd bij eventueel verzet had gewezen , en ook dit bleek maar een opgeworpen denkbeeld te zijn geweest.
Hoewel op de volgende dagen nog tal van personen
voor de eerste maal of op nieuw werden ondervraagd en ook
den eersten dag Medemblick en Cuynretorff van de meest verschillende handelingen en gesprekken reden moesten geven,
gevaar voor de rust of het gezag van den magistraat bleek er
van de zijde der katholieken niet te bestaan. Of echter niet,
wanneer de stadsregeering niet terstond ware tusschenbeiden
getreden , iets door Cuynretorff en de zijnen zou zijn op het
touw gezet, hoewel dat bij de verdeeldheid en wankelmoedigheid, ik mag wel zeggen flauwhartigheid der katholieken waarschijnlijk tot niets zou hebben geleid, dat waag ik niet te
beslissen. Over 't geheel is de houding der in 't verhoor genomenen allertreurigst ; men ziet, hoe bevreesd zij voor 't gerecht
waren , hoe zij niet begeerden dan maar met vrede gelaten te
worden ; alleen Cuynretorff en Medemblick houden zich kloek :
de houding van den eerste bewijst, dat hij een man van karakter
was, wat ik niet van al zijne standgenooten zou willen beweren.
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Hoewel dan ook de Raad den 9 den nog tot eene buitengewone
bewaking der stadspoorten door raadsleden besloot, om het toezicht daar, vooral met het oog op de marktdagen, te verscherpen,
vond hij er geen bezwaar in, reeds den volgenden dag Cootwijk
en Wachtelaer, op hun verzoek te ontslaan, mits betalende de
kosten hunner gevangenis. 't Zelfde blijkt ook met de andere
gevangenen plaats gehad te hebben. Van hen wordt althans
geene melding meer gemaakt ; alleen Cuynretorff bleef in
hechtenis, misschien niet zoozeer omdat men hem nog voor
een gevaarlijk man hield, als wel om zoodoende pressie te
oefenen op de kanunniken met betrekking tot de Nadere Unie,
over welke thans de beslissing naderde. De drie zaken , thans
tusschen de stad en de geestelijkheid hangende , de beslissing
over de Nadere Unie , de procedure tegen Cuynretorff en het
zoogenoemde Accoord of de unie tusschen de religiën , traden
thans haar laatste stadium in.

IV.
De kapittelen waren nog bezig met het beraadslagen over
de hun door den Raad voorgelegde ordonnantie (de artikelen
plegen zij haar te noemen) toen de reeds vroeger genoemde,
kanunnik van Oudmunster, Mr. Adelbert van den Nieuburch,
op den 8sten Januari opnieuw naar Antwerpen op reis ging, om
bij den Prins het bevel tot loslating van Cuynretorff te verwerven. Hoe 't kwam, dat Van den Nieuburch, aan wien den l sten
Januari door het kapittel was geschreven op eene wijze, die
doet vermoeden dat hij zich toen, met eene zending bij de
hooge regeering, te Antwerpen ophield, in dien korten tusschentijd, zonder dat wij daar iets van vernemen, te Utrecht
terug was geweest om bijna terstond weder naar Antwerpen
te vertrekken (in dien tijd vooral 'swinters geen kleine of
gemakkelijke reis), kan ik niet verklaren. Genoeg zij 't te weten,
dat hem in den tijd, dien hij daarop te Antwerpen verbleef
(van 10 Januari tot 3 Februari), verscheidene brieven en stukken
door zijn kapittel zijn toegezonden , uit wier concepten of minu-
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ten wij vrij wat van den loop der zaken vernemen. Eerst den
26sten Januari begon hij het hem opgedragen werk, waarschijnlijk omdat hem vóór dien dag de stukken ontbraken , die zoo
lang waren opgehouden, als partijen nog hoopten tot eene
schikking te komen. Maar dien dag diende hij bij den Prins
een request in. Er was intusschen heel wat gebeurd. Immers,
nadat de Vijf Ecclesiëii geweigerd hadden het accoord met de
stad aan te gaan (d. w. z. de ordonnantie goed te keuren) , hadden zij, na veel strijd onder elkander, den ll den - op den Zondag
dus, dat de ordonnantie in haren nieuwen vorm door de stadsregeering werd afgekondigd -- besloten, hare goedkeuring
te hechten aan het besluit van het kapittel van Oudmunster,
om nl. te eischen, dat de zaak van Cuynretorff gebracht zou
worden voor diens competenten rechter, dat wil zeggen,
den aartsbisschop van Utrecht. Diensvolgens werd een stuk
opgesteld , half in den vorm van een request of protest
der Vijf Ecclesiën, half in dien van een ontwerp-resolutie,
dat denkelijk aan Nieuburch is gezonden in een brief van
het kapittel van Oudmunster, waarvan twee verschillende
minuten te vinden zijn , die beiden , hoewel blijkbaar eenige
dagen na elkander opgesteld, het gebrek hebben van geen
datum te bezitten. Ook van het stuk bestaat alleen de minuut
of het concept; de afzending is dus niet zeker, hoewel waarschijnlijk. 't Blijkt uit dezen brief, dat de geestelijkheid hare
resolutie van den llden niet terstond ten uitvoer bracht wegens
de publicatie der ordonnantie door den magistraat. Naar hun
zeggen in den brief zou men meenen , dat de heeren dat niet
deden, omdat zij , de publicatie van de stad tegelijkertijd
met het ontwerp-request (waarin dan natuurlijk ook bezwaren
daartegen zouden zijn opgenomen) willende overzenden, eerst
den tekst dier publicatie moesten bezitten en omdat de stadsregeering weigerde hun afschrift of zelfs inzicht er van te verleenen , denkende, voegen zij er bij, daarop eerst de goedkeuring van den Aartshertog te zullen verwerven , waartoe , hadden
de kapittels verstaan , zij reeds iemand had afgezond en naar
Antwerpen. En daarom, gaat de brief voort, hadden de Vijf
16
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Ecclesiën besloten hunnerzijds ook afgevaardigden daarheen te
zenden en vóór alles terstond aan den Aartshertog te schrijven
met verzoek , om geene goedkeuring aan de stad te schenken ,
vóórdat de Vijf Ecclesiën daarover gehoord waren. Doch terwijl
de zaak van Cuynretorff daarom werd uitgesteld, kwam van den
magistraat het verzoek, dat de Vijf Ecclesiën één lid uit elk
kapittel zouden afvaardigen om met de gedeputeerden der
regeering over de reeds afgekondigde ordonnantie in onderhandeling te treden , ten einde tot eene minnelijke schikking te
geraken. Daarover zijn, eindigt de brief of liever het concept,
de geestelijken zoo verwonderd, dat zij er iets achter eermoeden, b.v. dat de goedkeuring misschien geweigerd is geworden;
dientengevolge wordt Van den Nieuburch verzocht dit te
onderzoeken en ook na te sporen, wat de stadsregeering bij
Z. H. later mocht trachten te verrichten , in geval er geen
vergelijk wordt gesloten , waartoe geen of weinig kans bestaat.
Lezen wij nu de notulen der kapittels , • voor zoover ze voor
ons bewaard zijn, dan vernemen wij , dat den 15 den (dus den
Donderdag na de afkondiging der ordonnantie op de religie en
de resolutie der Vijf Ecclesiën over de zaak van Cuynretorff)
in het kapittel van Sint Jan eene vergadering werd gehouden,
waarin alleen de tegenstanders der Unie, laat ik zeggen de
conservatieven , aanwezig waren, ni. Haemstede , Renesse ,
Castro, Esch en Willem Bogaert. Die vergadering was belegd
met het doel om een besluit te nemen over het zenden
eener deputatie van de Vijf Ecclesiën naar den Grooten Raad
van Mechelen wegens den inbreuk op de privilegiën. Werkelijk
werd daartoe besloten en tot vervulling dier zending aangewezen de deken van Sint Maria , die , nu Cuynretorff gevangen
was, de ziel der partij kon geacht worden , wat ook later zijne
houding bij het teekenen der Unie bewees, met Montzima
(blijkbaar is hier Folckert, de kanunnik van Oudmunster, en
niet Bucho, de proost van Sint Maria, bedoeld) en Renesse
of Bogaert, als andere kapittels dat goedvonden en in de
kosten tegemoet kwamen ; maar men besloot , eerst nog eens
(dus voor de derde maal) den magistraat te vragen, om
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Cuynretorff ondér borgtocht vrij te laten en de afgekondigde
ordonnantie Öf te schorsen , •5f in den zin der Satisfactie eenigszins te wijzigen. Dit wenschte het kapittel ook door de Vijf
Ecclesiën te zien voorgesteld in de Staten , die toen tot het
sluiten der Unie bijeenkwamen. Wanneer een zoo gematigd
besluit bij de ultra's viel , was 't geen wonder, dat den volgenden dag in de Vijf Ecclesiën werd besloten , eerst nogmaals te
trachten met de stad in eene schikking te treden , eer men
„ten hove" zond , zooals men 't uitdrukt , — wat echter niet een
beroep op den Grooten Raad , maar op den Aartshertog en den
Prins aanduidt. Den 17den werd toen één lid uit elk kapittel
gekozen , om met de stad in minnelijke schikking te treden (in
den Dom natuurlijk Galama) , en werd aan de stadsregeering
kennis gegeven van dien wensch. Althans in de raadsnotulen
van Maandag 19 Januari lezen wij het volgende : daar de Vijf
Ecclesiën gevraagd hebben om, vóór er iemand ten hove wordt
gezonden om de goedkeuring der ordonnantie te vragen , eerst
nog daarover met haar te onderhandelen , heeft de Raad toegestemd daartoe af te vaardigen de schepenen Mr. Libert van
der Molen , Lubbert van Suydtoort, Albert Foock en Mr. Cornelis
van Duverden, om met de gedeputeerden der Vijf Ecclesiën te
onderhandelen en rapport daarover te doen aan den Raad , die
daar dan nader op zal besluiten , behoudens dat dit op zijn
langst binnen drie dagen afgedaan zal moeten zijn.
Mij dunkt, dit klinkt wel eenigszins anders dan 'tgeen in den
conceptbrief wordt verteld, en ik kan niet verhelen, dat m. i.
de steller van dat concept tracht, het blijkbaar uit de tweedracht
en wankelmoedigheid der kanunniken voortspruitende uitstellen
van eiken beslissenden stap te vergoelijken, terwijl zijn wrevel
en achterdocht tegen de stad hem de verklaarbare vredelievendheid der regeering geheel verkeerd doet uitleggen en hij per se
aan de Ecclesiën le beau rede wil geven door de nieuwe
onderhandeling voor te stellen als van de stad en niet van de
geestelijkheid uitgaande.
In die dagen, toen de vergadering der gedeputeerden tot de
Nadere Unie sedert Zaterdag 17 Januari zitting hield in het
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Groot kapittelhuis van den Dom, terwijl de Ecclesiën voortaan
zich met het Kleine kapittelhuis moesten vergenoegen, werd nu
in de kapittelen over de ordonnantie over de religie gehandeld.
In Sint Jan — 't eenige kapittel, van welks notulen daarover wat
bewaard is — was, nu zelfs de katholieken er zoo tam waren,
de neiging tot een vergelijk algemeen ; dat bewijst reeds de
afvaardiging van den deken om aan de onderhandeling met de
vier schepenen deel te nemen ; maar toch kon er bezwaarlijk
een ander besluit vallen dan een , dat den eisch inhield, de
ordonnantie in dien zin te wijzigen, dat de Satisfactie voltrokken
kon worden , — een eisch, die zeker billijk was , maar die toch
alle vergelijk afsneed, omdat de magistraat misschien geen
recht w i 1 d e, waarschijnlijk ook niet k o n doen. Wat de goed
katholieke kanunniken wilden , is onbekend; maar van twee
ijverige voorstanders der Unie staat aangeteekend, dat de een,
Wtenengh, bij het beroep op de Satisfactie wilde voegen: voor
zoover zij de goederen en de privilegiën aangaat (dus
zonder van den godsdienst te spreken), terwijl Rengers alleen wilde
geeischt hebben, dat ieder „zijnder conscientie vry"
z al mogen leve n, zoodat deze dus den katholieken evenveel
toelaten wilde , als de Pacificatie aan de onroomschen had toegestaan. Ik geloof, dat het besluit niet gewaagd is, dat beide
kanunniken feitelijk al afvallig van het katholieke geloof waren
geworden, en dat de overgang van hen en van een aantal
hunner collega's, die men weldra als Protestanten, zooal niet
dadelijk als Gereformeerden , aantreft, wel in dien tijd heeft plaats
gehad. Maar hunne praebenden en politieke voorrechten bleven
deze protestanten behouden; zij sprongen voor de laatste steeds
ijverig in de bres!
De stadsregeering toonde zich in de weken, toen de Nadere
Unie moest voltrokken worden, overigens tot gematigdheid
bereid ; niet den 22 sten zooals volgens het besluit van den
19 den had moeten geschieden, maar den 28 sten , zes dagen later,
werd de onderhandeling eerst geëindigd, toen de Unie al voltrokken en ook door de kapittels geteekend was. Misschien was
die gematigdheid slechts schijn en het langer uitstel een middel
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om de kapittelen te eerder tot het aannemen der Unie te
bewegen. Onwillekeurig komt deze gedachte bij mij op, wanneer
ik op den datum let. 't Kan evenwel ook zijn, dat de wijzigingen, welke de kapittels eindelijk voorstelden , (nog den 27 sten
werd er in dat van Sint Jan over gehandeld) de oorzaak waren,
dat de stad eerst den 28 sten zich weder op het oude standpunt stelde.
Inmiddels was de vergadering der gedeputeerden tot de Nadere
Unie tot eene beslissing gekomen en had den 23 sten Januari de
eindstemming plaats over het tractaat, dat, door een zonderlingen samenloop van omstandigheden, de grondwet der
Vereenigde Nederlanden zou worden. Maar nog waren van de
drie stemmen der Utrechtsche Staten slechts twee vóór de
aanneming, en dit nog maar ternauwernood, want de edelen
hadden (naar Bondam in zijne oratie opmerkt) er maar bij
meerderheid van stemmen in toegestemd, en van de kleine
steden had alleen Wijk zich met de stad Utrecht conform
verklaard. De stad had natuurlijk terstond na afloop der
December-vergadering (den 9 den December) het ontwerp aangenomen, maar, hoewel zij 't machtigste lid was, vermocht zij geen
wettig besluit in de Staten door te drijven zonder medewerking der
kapittelen. Doch de Utrechtsche Unionisten waren geen mannen
van halve maatregelen; de geestelijkheid door geweld tot onderteekening te dwingen, schijnt hun volstrekt niet tegen de borst
te zijn geweest. En zij zouden geen Nederlanders zijn geweest,
wanneer zij niet bij eene akte als de Unie eenstemmigheid, hoe
dan ook verkregen, noodzakelijk hadden geacht. Galama en Van
Zuylen teekenden natuurlijk gaarne, de eerste in overeenstemming met zijn kapittel ; de laatste wist nog den 23 sten de Unie
te doen goedkeuren in eene vergadering van zijn kapittel, die hij
had uitgeschreven met bijvoeging der formule „sub amissione
v o c i s", maar met weglating van die „p er j u r a m e n t u m",
tegen welker beslissing dus de afwezigen niet konden opkomen,
en waar nu de vier unionisten (hij zelf, Berck, Wtenengh en
Rengers) alleen verschenen. De deken van Sint Maria, Van der
Burch, liet zich door Lamzweerde, die, als secretaris van het
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Domkapittel, ook als die der Vijf Ecclesiën, der Utrechtsche
Staten en der gedeputeerden tot de Unie fungeerde, eene
acte uitreiken, dat hij overstemd was, en berustte toen in
het besluit der Staten van Utrecht van den 22 3 t", dat bij
Van de Spiegel staat afgedrukt, waarbij een uit ieder der
_kapittelen werd aangewezen om de Unie te onderteekenen. De
scholaster van Sint Pieter Johan Bogaert, daartoe ook aangewezen, wist zich door Jacob Verhaer te doen vervangen. Deze
en Van der Burch voegden aan hunne onderteekening de
formule toe, dat zij op last hunner kapittels teekenden.
Alleen in het kapittel van Oudmunster was de tegenstand
niet zoo gemakkelijk te breken. Dat was daartoe waarschijnlijk
te verbitterd over de ondervonden behandeling. Zoo gebeurde
't, dat daar eene bedreiging moest dienst doen, van welke wij
nergens melding gemaakt vinden dan in de extract-notulen van
Oudmunster, die Bondam in uittreksel en Van de Spiegel in
hun geheel hebben afgedrukt. De secretaris Lamzweerde kwam
den 25 sten den deken Ameronghen — naar hij zeide, op last
dergenen die de Unie aangegaan hadden — waarschuwen , dat men
hen, die, tot de onderteekening opgeroepen, bleven weigeren,
uit de stad zou zetten en hunne goederen sequestreeren.
Ameronghen, dien Bondam nog wel voor een patriot (d. w. z.
een voorstander der Unie en der reformatie) aanziet 1), bracht
dit over aan den secretaris van zijn kapittel, met last om op
de door hem uitgeschrevene vergadering dit mede te deelen en
een briefje van zijnentwege voor te lezen, dat hij hem daarbij
overgaf. Aan dezen last werd voldaan en in tegenwoordigheid
van het viertal kanunniken, dat opkwam (Schore, Beusinchem,
Honthorst en Montzima) vernomen , dat Ameronghen plotseling
de stad moest verlaten en daarom van oordeel was, dat de
onderteekening der Unie vanwege het kapittel door den vice') Hij was een broeder van den oud-burgemeester Jan Taets van Ameronghen,
die een der invloedrijkste mannen van het Sticht was. Bondam ziet in diens
verzet tegen den Tienden Penning het bewijs, dat hij altijd protestant en
prinsgezind was, en noemt daarom beide broeders uitnemende patriotten en
ijverige unie- en prinsgezinden!
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deken moest plaats hebben. Bondam breekt er zich het
hoofd over, waar Ameronghen wel naar toe mag zijn gereisd,
en schijnt niet ingezien te hebben, dat het slechts een streek
(anders kan ik het kwalijk noemen) van den deken was om
zich niet te compromitteeren door te teekenen of te weigeren.
En de kanunniken, om niet minder slim te zijn, stemden met
het praeadvies van hunnen deken in, met bijvoeging dat zij
den vice-deken op zijn verzoek daarvan schadeloos zouden houden. Daar Cuynretorff, de vice-deken, gevangen zat, kon diens
onderteekening altijd als eene afgedwongene gelden en hen dus
niet binden (zoo zij al kon plaats hebben) en nu hadden zij toch
niet geweigerd te onderteekenen. Evenwel, de tegenpartij was er
niet eene om zich zoo te laten verschalken. De gedeputeerden
van Zeeland verklaarden
er geen genoegen mede te willen
J
nemen, en nu droegen, in hunne vergadering van den 27 sten
de kanunniken (de deken bleef nog steeds afwezig) aan den
oudsten aanwezigen, Schore, op „d e m a n d a t o c a p i t u 1 i" te
teekenen, zooals ook geschied is. Schore liet zich nog ten
overvloede eene dergelijke acte van schadeloosstelling geven
als aan den vice-deken beloofd was, en maakte nu geene
verdere moeilijkheden. De bedreiging van Lamzweerde had
gewerkt : alle kapittelen hadden de Unie onderteekend.
't Zij mij vergund nog een oogenblik bij deze stil te staan.
Wie zijn degenen, die de Unie aangegaan hadden en namens wie
Lamzweerde de waarschuwing aan Ameronghen deed ? Oppervlakkig zou 't schijnen, dat daarmede de gedeputeerden der
provinciën, die de Unie den voriger Vrijdag gesloten hadden,
bedoeld zijn. Maar dezen hadden in geen geval eenig gezag, om
iemand uit de stad Utrecht te zetten of Zijne goederen aan te
slaan: zij waren gezanten met een bepaalde last en niets meer.
Er kan dan ook niemand mede bedoeld zijn dan de Staten van
Utrecht of liever (want ook het recht en de macht van dezen
tot zoo iets komt mij twijfelachtig voor) de stadsregeering, door
wie zich, als in dien tijd meer gebeurde, de edelen op sleeptouw lieten nemen. Misschien hebben wij hier zelfs niet eens
met eene officieele kennisgeving. te doen, maar waren 't een-
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voudig de hoofdschout Van Zuylen en de beide burgemeesters,
die namens de stad de Unie geteekend hadden, van wie eene
bedreiging uitging, van welke zij gerust konden aannemen, dat zij
geenszins in den wind zou worden geslagen. Want tot opofferingen, als hun aangezegd werden, zijn de kanunniken nooit of
nimmer bereid geweest : alleen zij , die buiten 's lands hun verblijf
hielden, hebben hunne praebenden verloren laten gaan.
Hoe 't zij, de Unie werd op die- wijze voorzien van de onderteekeningen van vertegenwoordigers der drie standen van Utrecht
en kon den 2 9sten, den Donderdag na de aanneming, plechtig
van het stadhuis te Utrecht worden afgekondigd. Die dag was
ook de dag der invrijheidstelling van Cuynretorff, wiens langere
hechtenis nu van geen nut meer kon wezen. Maar daar de
scholaster er blijkbaar niet, als de meeste burgers, die met
hem gearresteerd waren, om wilde verzoeken, geschiedde 't
niet dan op aandringen van den graaf van Renneberg, die
inmiddels ook in de stad was gekomen en, hoewel hij de Unie
niet teekende (wat op dat tijdstip van den streng katholieken
en, niettegenstaande Zijne toen nog ontwijfelbare gehechtheid
aan de Nederlandsche zaak, zeker eigenlijk altijd loyalen edelman niet gevergd kon worden), toen ter tijd eene vereeniging
der gewesten, die werkelijk katholieken en onroomschen te
zamen tegen de Spanjaarden verbond, gaarne bevorderde. Zelfs
de Utrechtsche regenten wilden hem, toen den invloedrijksten
en aanzienlijksten man in de noordoostelijke provincien en den
vriend van den Prins, gaarne een genoegen doen en hem gunstig
voor zich stemmen; Zijne tusschenkomst ten behoeve van een
hooggeplaatst geestelijke, die in zijne oogen zeker niets misdaan
had, had dan ook het gevolg, dat beiden wenschten. Maar om
aan Cuynretorffs vrijlating allen schijn te ontnemen, dat zij een
toegeven aan de rechtvaardigheid kon wezen, en om zich tevens
te handhaven op het eenmaal ingenomen standpunt, werd deze
niet ontslagen dan tegen handtasting, dat hij te allen tijde op
ontbieden van den magistraat zich opnieuw zou gevangen geven,
welke belofte hij verklaarde te hebben afgelegd uit vrees voor
erger wedervaren. En hoewel hij in het kapittel terstond na
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zijn verschijnen in de vergadering, op den eigen dag zijner
loslating, hiertegen protesteerde, werden toch vijf weken later
(6 Maart) de kosten zijner hechtenis, die (wegens de ongeregeldheid zijner wacht, wordt gezegd) bij de 300 guldens beliepen, door het kapittel voorloopig betaald, waarschijnlijk ook
weder om erger te voorkomen. Op die wijze liep de zaak van
zelf af.
Want de zending van Van den Nieuburch had geene
gevolgen. Wel had deze den 26 sten een request laten opstellen, voor
welks goede expeditie den 2den Februari een fooi van 2 gulden
en 2 stuivers aan 's Prinsen secretaris werd gegeven en waar
mede hij zijne zending als geëindigd schijnt beschouwd te hebben
(hij vertrok althans den volgenden dag weder uit Antwerpen
naar Utrecht); maar waarin de goede expeditie bestond en
welk antwoord hij kreeg, dat durf ik zelfs niet gissen. Den op
den laatsten Januari aan hem gerichten brief van zijn kapittel
met het daarbij behoorende concept-adres aan den Aartshertog
heeft hij d niet gekregen , Öf hij heeft gemeend , dat het laatste
geen gevolg zou hebben , en is daarom , volgens het postscriptum van den brief , om nuttelooze kosten te sparen naar huis
gereisd. Waarlijk , ik geloof, dat wij nergens een beter inzicht
in den waren stand van zaken vinden dan in dat postscriptum!
De kanunniken mochten capitulariter heel dapper voor hunne
privilegiën in de bres springen en in requesten aan den Aartshertog vragen, dat deze alle stukken betreffende het geding
tegen hunnen medebroeder zou doen overleggen aan den Prins
en den Raad van State , om met hun advies te beslissen; zij
geloofden blijkbaar zelven niet , dat dit tot iets kon leiden , en,
tevreden met gedaan te hebben wat zij konden, waren zij er
maar op uit om nuttelooze onkosten te sparen. 't Waren slechte
tijden en de lasten , die men den kapittelen oplegde , niet
gering : zij moesten zoo zuinig mogelijk zijn!
Even onvoorspoedig als hun verzet tegen de Unie en hun
strijd met de stad over Cuynretorffs behandeling, was de weerstand tegen de ordonnantie op de religie voor de kapittelen
afgeloopen. Nog voordat de afkondiging der Unie plaats had, was

-
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de onderhandeling daarover afgesprongen. De Vijf Ecclesiën
hadden hare schriftelijke verklaring (hare apostille zeggen de
raadsnotulen) ingeleverd en deze was in 't geheel niet naar
den zin van den Raad. Den 28 sten staakte deze dan ook de
onderhandelingen, volhardde in de weigering om kopie der
ordonnantie aan de Vijf Ecclesiën te verstrekken en belastte
den schepen Van Duverden naar Antwerpen te reizen , om de
goedkeuring van den Aartshertog en den Prins te verwerven.
Deze verkreeg eerst zeer laat eene beslissing, vervat in een
schrijven van den Prins aan de stad van 26 Februari, waarbij
copie van een anderen brief van hem aan de Vijf Ecclesiën
gevoegd was. Wat die brieven inhielden , is onbekend. Uit de
dagteekening en uit het zwijgen der raadsnotulen omtrent hunnen inhoud , die anders allicht zou zijn vermeld , zou men
geneigd zijn op te maken, dat ze niet heel aangenaam aan den
magistraat zullen zijn geweest. Immers , op dienzelfden 26sten
Februari verkreeg burgemeester Aert Dirksz. van Leyden , die
op last der Gedeputeerden tot de Nadere Unie den 5 den dier
maand tot den Prins was gezonden om diens goedkeuring
op de Unie te verzoeken, het bovenvermelde gehoor; de
wijze , waarop de Prins zich toen over de Unie , vooral in verband met de godsdienstquaestie , uitliet 1 ), toont aan , dat hij
vooral om deze de Unie toen niet wilde onderteekenen en zelfs
liever eene geheel nieuwe had willen oprichten 2 ). Hoe het zij ,
wij weten alleen dit , dat , toen Duverden den 2 den Maart zijn
rapport had gedaan en zijn brieven had overgeleverd , de Raad
kennis nam van de apostillen , door de gedeputeerden van den
Prins op elk punt der ordonnantie gesteld , en vervolgens
besloot ... om de Unie in dien zin te wijzigen , denkt men
allicht? neen, om haar tot nadere beslissing te handhaven! Met
1) Een verhaal van Van Leyden hierover, onmiddellijk daarna opgesteld,
berust in het Rijksarchief te Utrecht en is in een afschrift van Mr. J. A.
Grothe in mijn bezit.
2) 't Is jammer, dat Bondam, die in zijne oratie de Nadere Unie als het werk
van den Prins prijst, dien brief niet gekend heeft; zijn geheele theorie zou
er door omgestooten zijn.
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andere woorden , de Raad deed juist alsof zij geheel alleen
binnen Utrecht te zeggen had. En hoe weinig ongewoon zulk
eene beslissing werd geacht , die anders vrij wel revolutionnair
kon heeten , wordt duidelijk uit den tekst der notulen. Terstond
toch na de vermelding van dit besluit , zelfs zonder nieuwen regel ,
volgt een tweede besluit , dat dientengevolge ook de geestelijken
en andere vrijgestelde personen voortaan accijns zullen moeten.
betalen ! Wel besloten nog de Vijf Ecclesiën in hunne vergadering van 18 Maart , om Folckert van Montzima naar den Prins te
zenden wegens de ordonnantie ; maar wij weten niet , of dat eenig
gevolg heeft gehad. Wij bemerken niets meer van eenigen
strijd , totdat in Juni van hetzelfde jaar datgene gebeurde, wat
de ordonnantie van 11 Januari heette te moeten beletten : een
oproer der Gereformeerden met beeldstormerij en ander geweld,
dat gevolgd werd door eene nieuwe, nu werkelijk bij accoord
met de Vijf Ecclesiën vastgestelde ordonnantie , die maar eene
uitbreiding was van die van Januari, een stap verder op den
weg tot volkomen onderdrukking van den katholieken eeredienst
en tot vernietiging der in het opgroeiende protestantsche Nederland zeer zeker niet meer te handhaven voorrechten der geestelijkheid. Merkwaardig zeker, dat aan die onlusten wederom
een gerechtelijk onderzoek naar bijeenkomsten en voornemens
der katholieken voorafging ')! 't Schijnt wel, dat men te Utrecht
niet moede werd de fabel van het lam en den wolf te vertoonen. Behalve dat misschien het lam er werkelijk een oogenblik
kwaadaardig werd en er aan dacht om het water troebel
te maken. De wolf had echter zijne klauwen maar te laten
zien en het beangste lam zocht zich dadelijk te verontschuldigen. 't Baatte echter niets, 't werd toch op den duur
verscheurd.
Maar die zaak kunnen wij hier verder laten rusten. De strijd
om de Unie, waaruit zich de strijd om de privilegiën der gees1 ) De weinige verhooren in deze nieuwe zaak liggen in het Utrechtsche
Gemeente-archief samen met die der zaak van Cuynretorff in één btmdel bijeen.
Over het tumult en de nieuwe ordonnantie is Bor zeer uitvoerig.
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telijkheid en de rechten der katholieke kerk ontwikkelde , was
voldingend beslist. De unionistische stadsregeering had op alle
punten volkomen gezegevierd. Beide partijen hadden verdiend
wat haar te beurt viel. De magistraat had eene energie ontwikkeld , zooals wij zelden bij onze regenten waarnemen , en hij
had daaraan geen gering beleid gepaard. De katholieken daarentegen waren even flauwhartig als onhandig: zij wisten nooit
den rechten tijd te kiezen , 't zij voor krachtig, 't zij voor verzoenend optreden. Met looden schoenen traden zij op de kampplaats , bij den eersten aanval was 't „sauve qui peut" ! Ik
geloof wel, dat uit het medegedeelde blijkt , dat sommigen,
met name Cuynretorff en enkele zijner vrienden , iets in hun
schild voerden, of liever dat zij begrepen (en daarover spraken
en overlegden) iets te moeten doen , wilden zij niet voor altijd
onder het juk geraken; maar ik betwijfel zeer, of zelfs de stoutsten onder hen eenig denkbeeld hadden van wat zij moesten
beginnen. Want zij vonden nergens steun, en 't was al veel,
dat enkelen zich kloek handhaafden op het standpunt van hun
rechtens onaantastbaar, zij 't ook door de tegenstanders niet
meer geëerbiedigd recht. Misschien hadden zij, had men hen
laten geworden , tumult , althans onrust en burgertwist kunnen
verwekken ; tot openlijken kamp, als weldra te 's Hertogenbosch
ten nadeele , te Zwolle ten voordeele van de Unie plaats greep,
zou 't waarschijnlijk niet gekomen zijn en hunne nederlaag zou
onvermijdelijk geweest zijn. Evenwel niet dat kan men den
magistraat euvelduiden , dat hij dadelijk zóó krachtig tegen
hen optrad , dat alle weerstand onmogelijk werd ; daarvoor was
de toestand, zoo al niet te Utrecht, dan toch in het land te
ernstig ; de regenten konden niet voorzien , dat de katholieken
zich zoo jammerlijk zouden gedragen. Maar zelfs de revolutionaire toestand kan moeilijk verontschuldigen, dat zij zóó ijverig
met de Belgische Calvinisten medewerkten om den jarenlanger
arbeid van den Prins te verijdelen, — dat zij de Unie van Utrecht,
van welke hij een verbond van alle Noord-Nederlanders tegen
Spanje had trachten te maken , voor een tijd maakten tot eene
anti-katholieke partijvereeniging. Dat brengt mij van zelf op
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het laatste punt , dat ik hier wil bespreken : de verhouding der
beide partijen tot den Prins.
Dikwijls heb ik mij vroeger verwonderd, dat in de Archives
zoo bitter weinig over de Unie gevonden wordt. Maar wel
beschouwd, is dit zeer verklaarbaar. De Prins stond de Unie zeer
zeker voor : elke verbintenis tusschen Holland en Zeeland en
de overige provinciën moest hem welkom zijn; maar zij voldeed
hem geenszins, zooals zij was. Wij weten nu, dat hij dit onbewimpeld te kennen heeft gegeven. Zoo bleef hij tegenover haar
eene afwachtende houding aannemen. Eene generale Unie ,
gebouwd op de beginselen van den Religievrede , kon hij wel wenschen ; maar hij was te veel praktisch staatsman om op dit oogenblik met haar voor den dag te komen. Zoo heeft zijne houding
tegenover de Unie iets onzekers, iets onbepaalds, evenals in
1566. Geen wonder, dat hij er zich zoo weinig mogelijk over uitliet, dat hij haar zoo min aanprees als afkeurde. En niet anders
ging 't hem ten opzichte der partijen te Utrecht. Ik stel mij
voor, dat hij in 1577 de Satisfactie liever anders had gezien ,
den onroomschen liever meer vrijheid had gegeven ; een geleidelijke overgang van de eene kerk tot de andere , zooals
Duif huis wist te bewerkstelligen, was zeker 't meest naar zijn
zin ; het onverstandig, maar toch zeer begrijpelijk verzet der
geestelijkheid tegen diens prediking heeft hem zeker leed gedaan.
En zeer zeker moest hij een optreden tegen de katholieken,
die gevaarlijk waren , billijken, mits daar maar geene vervolging
der katholieken uit volgde. Maar dat dit geschiedde op zulk
eene wijze als te Utrecht , moest hem zeer hinderen. Want hij,
die streed om de rechten van alle Nederlanders te handhaven,
kon kwalijk goedvinden, dat men de rechten der katholieke
Nederlanders niet alleen , maar ook de rechten van een zeer
aanzienlijk lichaam in de provincie Utrecht met voeten trad.
Daarenboven , dit streed geheel met zijne plannen. Waartoe
diende 't, dat hij alles in de. waagschaal had gesteld om de
Gentsche demagogen te temmen , wanneer de Utrechtsche magistraat 't zelfde deed? Hij kon wel niet buiten de Calvinisten,
maar ook niet buiten de katholieken. Met Matthias moest hij
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op een goeden voet blijven. Anjou en het geheele Fransche
hof, waarop hij zooveel (misschien wel te veel) bouwde, mocht
hij niet ontstemmen , en , waar 't toen — in de eerste dagen van
1579 — vooral op aankwam , hij moest de Malcontenten zien te
winnen en door Renneberg de katholieken in 't Noorden aan
zich verbinden. Hoe kon hij dat, als in de landen , waar hij
zelf stadhouder was, zoo tegen de Kerk niet alleen, maar tegen
alle van oudsher en van nieuws af aan gewaarborgde rechten
werd gehandeld ? Doch wat vermocht hij er tegen ? Persoonlijk
kon hij niet te Utrecht komen , daartoe was hij te noodig in
het Zuiden, en zoo uit de verte kon hij niets beslissen. Daarenboven , de Utrechtsche regenten waren zijn steun tegenover
de weerbarstige katholieken, waarvan er zeker ook niet weinigen in het Sticht waren. Zij kwamen veelal met hem in
denkbeelden overeen. En kon hij de kracht der partijen , die
ieder oogenblik kon veranderen , zoo schatten , als wij dat
kunnen doen ? Niet onbegrijpelijk waarlijk , dat hij ook hier eene
afwachtende houding aannam en alleen tot eendracht en vrede
aanmaande ! Maar dan ook niet vreemd , dat zij, die ijverden in
den strijd, hem niet terstond als middelaar inriepen en althans
óf voortgingen , alsof zij niets met hem hadden uit te staan ,
èf zich tot hem wendden , maar kenlijk alleen omdat zij niet
anders konden, zoodat zij hem zelfs (waar mogelijk) niet eens
noemden ! Cuynretorff spreekt niet van hem , de kanunniken
beroepen zich haast alleen op den Aartshertog en de StatenGeneraal , ja op den Grooten Raad van Mechelen , alsof 't hier
alleen eene rechts- en niet eene machtsquaestie gold. Toch is
hij ook voor hen de eenige, die hulp brengen kan , en als zij
werkelijk iets willen verkrijgen, zooals met de zending van
Van den Nieuburch , wenden zij zich toch rechtstreeks en
uitsluitend tot hem.
Eén ding komt mij daarbij vreemd voor. De Prins
was, krach,
tens de Satisfactie, stadhouder van Utrecht. Hoe komt het nu,
dat geen der partijen zich tot hem in die qualiteit wendt? Want
als stadhouder had hij toch in de eerste plaats het recht als
scheidsrechter te Utrecht op te treden. Maar men beroept zich
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op hem niet als stadhouder, maar als luitenant van den gouverneur-generaal, — als generaliteits-, niet als provinciaal ambtenaar.
En niet als stadhouder, maar als vertegenwoordiger, eenigszins
als hoofd der Generaliteit , althans der algemeene regeering,
geeft hij ook Zijne beslissing, — niet alleen nu, maar ook later,
zelfs nog in 1582, toen hij een generaliteitscollege, den Landraad , de laatste beslissing der geschillen te Utrecht opdroeg,
die katholieken en onroomschen met elkander in overeenstemming moest brengen. Na dien tijd werd het daar een
strijd tusschen democraten en regenten, tusschen de Calvinisten
en de mannen der Sint Jacobskerk.
Ik zou hierop thans niet gaarne een antwoord willen zoeken;
want ik zou vreezen daarbij in vrij wel in de lucht zwevende
onderstellingen te vervallen , die mij ver van ons onderwerp
afleiden zouden. En daarenboven, dit stuk is al lang genoeg.
Moge het mijnen lezers niet te lang zijn gevallen!

PRINS WILLEM I EN FRANKRIJK.
(1891.)

Onder het overgroot aantal grieven, dat tegen prins Willem I
is te berde gebracht, staat er' één op den voorgrond, die wel
een nader onderzoek verdient. Zij betreft Zijne Franschgezindheid.
Van die Franschgezindheid heeft de Prins zelf nooit een
geheim gemaakt. Van het begin van den opstand af heeft hij
er naar gestreefd om den steun van Frankrijk te verwerven;
onder alle wisselingen van den strijd heeft hij aan die staatkunde vastgehouden. Niets is in staat geweest hem daarvan af
te brengen, noch de kennelijke tegenzin van het Nederlandsche
volk en van het grootste gedeelte van zijne ijverigste aanhangers, noch het inzicht in de niet geringe gevaren, die
uit de nauwe aansluiting aan Frankrijk konden ontstaan, noch
de vele teleurstellingen van Fransche zijde ondervonden, noch
zelfs gebeurtenissen als de Bartholomeiisnacht en de Fransche
Furie. Ja, na zijn dood heeft de invloed van zijn denkbeelden
nog de Staten-Generaal bewogen het landsheerlijk gezag aan
den koning van Frankrijk op te dragen.
Dat hij eene dergelijke staatkunde heeft gevolgd, moge men
betreuren of niet, ieder, die zich met zijne geschiedenis bezighoudt, moet rekening houden met het feit, dat hij alleen daardoor zijn doel heeft meenen te kunnen bereiken. Van een
f ar à da se is bij hem evenmin ooit sprake geweest als bij
Cavour, den staatsman, wiens handelswijze zoo dikwijls aan de
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Zijne doet denken. Maar ik geloof ook niet, dat dit de grief
is, die tegen hem wordt uitgesproken. Veeleer verwijt men
hem , dat hij door zijne Franschgezindheid de zaak, waarvoor
hij beweerde op te treden, de zaak der Nederlanden , ernstig
heeft benadeeld, en, nog erger, dat de Franschgezindheid voortkwam uit zelfzuchtige bedoelingen, die met het ware belang
der Nederlanders in strijd waren.
Er wordt beweerd, dat Willem van Oranje met die staatkunde niet anders beoogde dan de Nederlanden aan Frankrijk
over te leveren, op voorwaarde van een gedeelte zelf in bezit
te krijgen. Vrij wat erger dus dan wat Cavour deed, die met
den afstand van een klein, minstens half Fransch deel van zijn
land, Frankrijks medewerking kocht, om aan Italië de nationale
zelfstandigheid te verzekeren, en die, wat hij deed, niet deed
voor zichzelven, maar voor zijn koning en althans voor zijne
partij, als men niet wil erkennen, dat hij 't voor zijn volk deed.
Door de uitgave der Documents concernart les relations entre le duc d'Anjou et les Pays-Bas ben ik
genoodzaakt geweest mij dikwijls met die grief bezig te houden,
die nergens zoo dikwijls en met zooveel nadruk is uitgesproken
als in het boek, dat ik bij die uitgave voortdurend moest ter
hand nemen: Les Huguenots et les Gueux, van den
president der Belgische Commission royale d'histoire, den zoo
ijverigen en verdienstelijken geschiedvorscher, maar ongelukkig
zoo weinig onpartijdigen geschiedschrijver, baron Kervyn de
Lettenhove.
In de noten van de D o cu m en ts heb ik mij maar op
enkele punten met die grief kunnen bezig houden, hier wensch
ik haar in haar geheel te behandelen. Ik zal dat doen aan de
hand van den heer Kervyn zelven, wiens werk, zooals genoeg
bekend is, eene doorloopende acte van beschuldiging tegen
prins Willem inhoudt. 't Is ook het eenige, dat ik hier zal
aanhalen. Bij het bespreken van de betrekkingen tusschen den
Prins en Frankrijk na 1576 heb ik mijn betoog bijna uitsluitend
getrokken uit de Documents, waarheen ik dan ook in 't
algemeen verwijs.
17
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I.
De betrekkingen tusschen Frankrijk en prins Willem I dagteekenen eerst van 1568; vóór dien tijd is er geen spoor van
te vinden. Bestond er al bij de Hugenoten natuurlijk grootti
sympathie met de Nederlandsche beweging, de Prins zelf stond
toen nog veel te ver van hen af, om gemeene zaak met hen
te kunnen maken 1 ). Zelfs bleek de invloed der Fransche
Calvinisten noodlottig voor zijn streven, want juist die invloed
was oorzaak; dat de beweging aan zijne leiding ontsnapte. Hij
zocht in die dagen bovenal steun in Duitschland. Zelfs toen hij
zijne eerste onderneming ter bevrijding van het land aan het
hoofd der Nederlandsche ballingen beproefde, deed hij dat
blijkbaar wel in overleg met de hoofden der Hugenoten, Condé
en Coligny (dat blijkt voldoende uit het ontwerp-tractaat van
wederzijdsche hulp, uit den zomer van 1568, van welks voltrekking wij echter niets weten), maar de bijstand, dien hij
van hen ontving, was zeer gering. En nog minder bestaat er
eenige aanwijzing, dat het Fransche hof tot hem in betrekking
heeft gestaan, vóórdat hij, bij den noodiottigen afloop zijner
onderneming, het Fransche grondgebied betrad.
Juist echter toen hij genoodzaakt was met het overschot van
de macht, waarmede hij de Nederlanden had willen bevrijden,
de wijk naar Frankrijk te nemen, was de staatkunde der Fransche regeering weder een dier tijdperken van tijdelijke toenadering tot de Hugenoten ingetreden, die het gevolg waren van
de dubbelzinnige staatkunde van Catharina de Medicis. Zij stelde
dan ook den Prins in de gelegenheid, zich door Frankrijk en
Lotharingen heen naar Duitschland te redden. En hoewel hij
daarop met zijn broeder en een klein gedeelte van zijne volgelingen zich bij de Hugenoten aansloot en ze ook in het volgend
1 ) Onder de opschriften van de onderdeelen der hoofdstukken in het eerste
deel van L es Huguenots et les G u e u x vindt men verscheidene, die zouden
doen denken, dat men het bewijs van het tegendeel zou kunnen vernemen,
maar bij nader onderzoek vindt men op die plaatsen niets wat door bewijzen
gestaafd wordt. (Vgl. 1.1. p. 57, 169 vv., 214 vv., 353/4.)
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jaar bleef bijstaan, belette dit niet, dat koning Karel IX en
zijne moeder in hem een bondgenoot, althans een werktuig
zagen tegen den invloed van Spanje, die hun boven het hoofd
dreigde te wassen.
Zoodra zij vrede hadden gesloten met de Hugenoten, staken
zij hem dan ook de hand toe. Daaruit ontstond eene verbinding
van ver strekkende gevolgen voor de Nederlanden.
Na den vrede van 1570 helde Karel IX hoe langer hoe meer
over tot eene tegen Spanje gerichte staatkunde. Het gevolg
er van was, dat uit de verschillende plannen, die er geopperd
werden om de Spaansche macht in de Nederlanden omver te
werpen, zich eindelijk het ontwerp van een grooten aanval op
die macht ontwikkelde, — een aanval, waaraan allen zouden
deelnemen, die om de een of andere reden gevaar van Spanje
te duchten hadden. De ziel der onderhandelingen daarover was
graaf Lodewijk van Nassau, die in Frankrijk was gebleven,
toen, na den vrede, de Prins naar Duitschland was teruggekeerd.
't Sprak van zelf, dat de deelnemers aan dien algemeenen
aanval dat niet wilden doen zonder belooning. Noch van
Frankrijk, noch van Engeland was 't te verwachten, dat zij
een herstel van den toestand van vóór 1567 in de Nederlanden
een voldoenden prijs achten zouden voor zulk een gevaarlijk
bestaan. Wilden de ballingen zich van hunne medewerking
verzekeren — en zonder deze hadden zij geen kans van slagen,
de onderneming van 1568 had het voldingend bewezen — dan
moesten zij 't met hen eens zijn over den prijs. Zij hadden
geen keus. Geen wonder dus, dat graaf Lodewijk tot alle toezeggingen bereid was; geen wonder evenmin, wanneer de Prins
die toezeggingen heeft bevestigd.
Maar van dit laatste weten wij niets. Wij kunnen slechts
v e r m o ede n. Wanneer wij nagaan wat wij omtrent dit alles
w e t e n, dan komt dat hierop neder : graaf Lodewijk heeft in
1571 een plan ontworpen, volgens hetwelk, als de algemeens
aanval op de Nederlanden slaagde, Frankrijk zijne oude kroonlanden, Vlaanderen en Artois, zou verkrijgen, Engeland daarentegen in 't bezit worden gesteld van Holland en Zeeland ,
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terwijl de overige gewesten aan het Duitsche Rijk zouden
komen, om in leen te worden gegeven aan den Prins van
Oranje. Dit plan nu heeft een jaar lang gediend bij allerlei
onderhandelingen en is daarbij meermalen aanmerkelijk gewijzigd. 't Schijnt verder vrij zeker, dat het in gewijzigden vorm tot
gronddag heeft gestrekt aan het geheime tractaat, dat in April
van 1572 te Blois tusschen Frankrijk en Engeland is gesloten.
Verder weten wij niets, allerminst of de Prins het. plan
heeft goedgekeurd. Wie de wijze kent, waarop de katholieke
historiographie pleegt te werk te gaan, begrijpt, dat de heer
Kervyn dat laatste als bewezen aanneemt : hij noemt dit plan
„le point de départ de la politique personelle du
prince d'Orange pendant dix années 1)."
Een positief bewijs voert hij er natuurlijk niet voor aan 2 ).
En dat zou te meer noodig zijn, omdat men zich m. i. wel kan
begrijpen, dat graaf Lodewijk, die, moet ik opmerken, tegenover de Nederlanden evenmin plichten had als jegens koning
Philips, met zulk een plan voor den dag kwam; ook dat hij aan
de uitvoerbaarheid er van zelfs geloofde; maar bezwaarlijk,
dat een man als prins Willem I, die niet gewoon was zich
1) Les Huguenots et les Gueux, t. II, p. 312.
2) Ten minste als daar de aanhaling uit Mézeray of die uit de Mémoires van
Aubéry du Maurier niet voor moet gelden (11. p. 311). En deze laatste aanhaling kan weder als een voorbeeld dienen van de eigenaardige wijze van
citeeren, den heer Kervyn eigen. Hij zegt n.l. dat Du Maurier „rapporte que
Charles IX promit au prince d'Orange la souveraineté de la Hollande, de la.
Zélande et d'Utrecht, et que de son coté le prince d'Orange abandonna á Charles IX les provinces méridionales des Pays-Bas."
Ter aangehaalde plaatse (Aubéry du Maurier, M ém o ir e s, p. 34) leest men:
„On (het Fransche hof) promit au prince d'Orange etc. qu'on lui laisseroit la
Hollande, la Zélande, Utrecht et Ia Frise en souveraineté et qu'on joindrait
au royaume les autres provinces des Pays-Bas". Van het overlaten der
zuidelijke gewesten door den Prins aan Karel IX staat daar dus niets in. Zelfs
wordt er niets gezegd van iets, dat de Prins van zijne zijde zou beloofd hebben.
Er is alleen sprake van wat van Fransch e zijde werd geopperd. Ook de
aangehaalde plaats van Mézeray bewijst niets ; er wordt alleen gesproken
van een „partage lequel donnoit au roi.... et á. eux".... Door wie
de verdeeling werd voorgeslagen staat er niet bij ; van a h a n d o n n e r door den
Prins is er geen woord te vinden.
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illusiën te vormen, toch in 1571 de verwachting heeft kunnen
koesteren, dat hij zich zou kunnen handhaven in 't bezit van
een groot aantal gewesten, waar hij Öf geen persoonlijken invloed
had, bf bij de invloedrijkste klassen der bevolking, zoo niet bij
alle, sterken en voortdurenden tegenstand had te wachten.
Wanneer men bedenkt, hoe diep geworteld de gehechtheid
aan den landsheer bij vele Nederlanders was en hoe goed de Prins
ten allen tijde bewees de Nederlanders te kennen , dan kan
men, dunkt mij, kwalijk aannemen, dat hij het plan van zijn
broeder voor uitvoering vatbaar achtte. Trouwens, 't moet
hem maar te doen zijn geweest om de onderneming op gang
te brengen. Voor zulk een doel kon het plan misschien zeer
geschikt zijn.
Wanneer men daarenboven bedenkt, hoe weinig op Frankrijk
en Engeland te rekenen viel en hoe gering de kans van een
volledig slagen was, dan wordt het nog minder waarschijnlijk,
dat hij zulke ver strekkende bedoelingen heeft gekoesterd.
Integendeel, wanneer men dat bedenkt, dan wordt het zeer
begrijpelijk, dat hij in denzelfden tijd, dat hij over die plannen
spreekt, handelt over iets anders, dat daar rechtstreeks mede
strijdt, over zijne verzoening met koning Philips 1).
Ik behoef niet te zeggen, dat hem dit als een bewijs wordt
toegerekend, dat hij alleen om eigen belang dacht.
Maar, daargelaten nog, dat men wel mag bedenken, dat noch
de Prins , noch graaf Lodewijk i n di en tijd (157-0/2) rechtens
verplichting e n jegens Nederland hadden; dat de Prins met
geen ambt of gezag was bekleed, dat mearacht, dat hij goed
en bloed opofferde om het land van het Spaansche juk te verlossen; dat hij zelfs niet jegens de ballingen de verplichting
had om aan hun hoofd te blijven, daar hij eerder voor hunne
zaak streed dan zij voor de zijne — mag men toch wel vragen,
of 't hem alleen niet vrijstond te beproeven om vrede te sluiten,
wanneer alle kans om met goed gevolg den strijd voort te
zetten vervlogen scheen?
1

) Les Huguenots et les Gueux, t. III, p. 194 v.v.
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En, men vergunne mij de opmerking, die onderhandelingen
tusschen den Prins en den Koning komen alleen dan op den
voorgrond, wanneer de uitzichten van den Prins om den strijd
vol te houden zoo goed als vernietigd schijnen. Evenwel, ik
zou op die wijze van mijn onderwerp afdwalen, ik wensch
hier allerminst als apologeet op te treden. En hier schijnt dat
te minder noodig, omdat alle onderhandelingen van die jaren
zoo bijzonder nevelachtig schijnen. Een resultaat hebben zij
niet , en wij weten veel te weinig van de bedoelingen van den
Prins, om gevolgtrekkingen te maken uit het weinige , wat wij
positief van al die ontwerpen en onderhandelingen weten. Maar
al wisten wij daar vrij wat meer van, 't zou zeer moeilijk zijn
om te bewijzen, dat hij door zijne plannen datgene , wat hij
voor de belangen van Nederland hield, meende te schaden.
Want voor hem kon het alles overwegende belang van het land
geen ander zijn dan bevrijding van het juk van Alva. Kon dit
op geen andere wijze worden verkregen dan tot den in de
ontwerpen van graaf Lodewijk gestelder prijs , dan moest die
betaald worden.
Van al de ondernemingen en plannen van het jaar 1572 is
niets gekomen. Alleen één feit, op zich zelf van zeer geringe
beteekenis , dat zoo goed als in geen verband stond met al die
grootsche ontwerpen , heeft dat jaar tot een der gewichtigste
der nieuwere geschiedenis van Europa gemaakt. De verovering
van Den Briel door de Watergeuzen deed den opstand in Holland en Zeeland uitbreken en gaf daardoor aan Willem van
Oranje gelegenheid op geheel andere wijze dan als emigrantenhoofd op te treden.
Hij nam nu verplichtingen op zich tegenover een deel van
Nederland. De Hollandsche en Zeeuwsche rebellen en hunne
bondgenooten erkenden feitelijk geen gezag dan dat wat zij
hem hadden opgedragen. Wanneer hij dus van nu voortaan
onderhandelde met vreemde mogendheden , had hij in de eerste
plaats op hunne belangen te letten. Zij waren in opstand
gekomen in vertrouwen op zijn bijstand en zijne leiding, de
band was nu gelegd tusschen Nederland en Oranje. Dat was
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een heel andere band , dan die den Prins met zijne medeballingen had verbonden. Wanneer hij thans het noodig achtte
ze onder de bescherming te stellen eener vreemde macht,
dan mocht hij dat alleen doen op de voorwaarden, die zij goed
vonden. Maar als dat eenmaal het geval was , dan stond hem
even goed vrij ze onder het gezag eener vreemde mogendheid
te stellen, als 't hem vrij stond ze tegen den Koning aan te
voeren. Had hij dat recht niet, hadden zij niet het recht in
opstand te komen, dan hadden hij en zij zeker ook geen recht
om vreemden bijstand in te roepen. Vandaar, dat wij hier op
een punt zijn aangeland, waar wij met de meeste katholieke
geschiedschrijvers niet in debat kunnen treden. Want zij ontkennen een recht, dat wij erkennen. Alleen nog maar dat ééne
punt blijft discutabel, of 't het belang der Nederlandsche
rebellen was, dat de Prins behartigde , of alleen zijn eigen
belang.
De gelegenheid tot behandeling dier vraag wordt reeds
geboden door 't geen in het volgende jaar, in 1573, plaats
had. Want, zooals bekend is, waren maar weinige maanden
sedert den Bartholomesnacht verloopen, of Karel IX keerde
terug tot de staatkunde van 1571 en stak de hand uit naar de
rebellen van den koning van Spanje.
Voor dezen bestond geene keus prins Willem was zelfs in
nog veel grooter benauwdheid dan te voren, want in 1573
scheen 't niet anders, of hij en de rebellen-confederatie, welker
hoofd hij was, zouden samen hun ondergang vinden. Van
de koningin van Engeland was gebleken, dat zij zich in
't minst niet aan een strijd met Spanje wilde blootstellen
tot den prijs van een beschermheerschap over Holland en
Zeeland. Toch had die prijs veel verleidelijks: hij bracht
het bezit van die gewesten zelven mede. Heel wat minder
was 't, waar Karel IX zich mede tevreden stellen moest ,
toen hij opnieuw met graaf Lodewijk over een optreden tegen
Spanje onderhandelde. Want toen zou hij van de Nederlanden
slechts verkrijgen wat hij zelf veroverde, maar Holland en
Zeeland zouden zelfstandig blijven onder het gezag van den
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Prins van Oranje, en slechts onder nominale souvereiniteit
van Frankrijk 1 ).
Natuurlijk geldt deze laatste voorwaarde bij Kervyn alweder als
bewijs voor 's Prinsen zelfzuchtige politiek , voor zijn vast plan om
de Nederlanden aan Frankrijk op te offeren, als hij maar een
deel — en wel met name dit deel, Holland en Zeeland — in bezit
kon krijgen. Te meer, daar alweder in dezelfde dagen van
uiterste benauwdheid over een opgeven van den strijd door
een vergelijk met den Koning gesproken werd 2 ). Mij dunkt,
't is eerder een tegenbewijs. Want in die voorwaarde lag de
eenige waarborg voor de godsdienstige en staatkundige vrijheid
der beide gewesten, die, onder een vorst als Karel IX, door
niemand veilig geacht kon worden.
Bij de onderhandelingen met Elizabeth was dan ook van
een dergelijken exceptioneelen toestand geen gewag gemaakt 3 ).
't Was dan ook geen bepaling, gesteld ter wille van den Prins,
maar eene , gemaakt in 't belang van Holland en Zeeland. En
mij dunkt, bij deze onderhandelingen had de Prins niet voor
andere belangen op te komen. 't Mocht misschien voor andere
Nederlandsche gewesten minder gelukkig zijn in 't bezit van
den koning van Frankrijk te geraken, doch dat behoefde hem
niet te deren: hij had niet voor ze te zorgen ; integendeel, zij
waren op 't oogenblik zijne vijanden. En dan, het belang van
Holland en Zeeland, het belang van de zaak, waarvoor hij
streed, eischte , dat er aan Frankrijk een prijs voor den te
bieden bijstand werd beloofd. En welken anderen kon hij bieden ?
Zoomin echter als in 1572, volgde op die onderhandelingen
eene overeenkomst. De onderneming, die graaf Lodewijk in
1574 beproefde en die zoo rampspoedig op het slagveld bij
Mook eindigde, had wel plaats met Fransche en Duitsche hulp,
maar zonder dat er eenig formeel verdrag met de Fransche
regeering aan was voorafgegaan. Zoo bleef het tusschen Frankrijk
t) Les Huguenots et les Gueux, t. III, p. 216-224.
2) Les Huguenots et les Gueux, t. III, p. 202.
3) Les Huguenots et les Gueux, t. III, p. 161 v.v.
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en den Prins steeds bij dikwijls vrij onbestemde plannen en
vrij wel doodgeboren ontwerpen. Evenwel bleef de Prins altijd
op Frankrijk het oog richten als op de eenige macht, die hem
werkelijk afdoende hulp kon verleenen.
Na twee jaar moest daar opnieuw over worden gehandeld,
nu niet met den Koning, maar met diens broeder. Voortaan
is 't niet het rechtstreeksch verbond met Frankrijk , dat de
Prins zoekt, maar het Fransch protectoraat door eene nauwe
verbinding met den hertog van Alencon, of zooals hij sedert
1576 heette, van Anjou.
Hoe minder de man, wien hij de Nederlanden volgens de
katholieke historieschrijvers verkocht, waardig bleek een land,
en dan nog wel een land als de Nederlanden, te regeeren, des
te schuldiger is hij naar de meening dier schrijvers.
En daarbij komt nog iets ergers. Willem van Oranje doorzag
de onwaardigheid van dien laatsten Valois zoo goed als wij
dat doen ; hij was niet, als zoovelen zijner tijdgenooten, voor
langer of korter tijd diens dupe. Waarlijk, willens en wetens
een land aan zulk een onwaardige over te leveren, is op
zichzelf al erg; nog erger, als die onwaardige een vreemdeling, in zekeren zin een landsvijand is; 't ergste zeker, als 't
geschiedt alleen om zelfzuchtige wenschen te bevredigen, ter
wille eener „insatiable convoitise de dominer," zooals
Kervyn de Lettenhove 't krachtig uitdrukt.
Tegen dat alles zou men kunnen volstaan, dunkt mij, met
de enkele opmerking, dat er geene keus was. Toen in Mei
1576, nadat de onderhandelingen met Requesens waren afgesprongen en die met Elisabeth over een protectoraat opnieuw —
en nu, naar 't scheen, voor goed — waren afgestuit op haren
onwil om met Spanje te breken, stond de zaak van de Nederlandsche rebellen vrij hopeloos. Alleen uit Frankrijk kon nog
hulp komen en die hulp kon niemand anders brengen dan de
hertog van Anjou. Evenmin als Cavour in 1858, had Willem I
eene keus. Hij moest Anjou te hulp roepen, zoo goed als
Cavour Napoleon. En toen, in 't voorjaar van 1576, had Anjou
zeker wel reeds bewijzen genoeg geleverd van zijn aard, maar
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toch was hij nog altijd in de eerste plaats de vijand van Spanje
en van wie met Spanje heulde , en ook nog altijd de beschermer der Hugenoten.
Verder bood een verbond met hem het groote voordeel,
dat men hem, die geen koning was, veel gemakkelijker aan
zijne willekeur sterk beperkende voorwaarden kon binden dan
vroeger zijnen broeder, den Koning. De hoofdzaak, waar 't voor
den Prins op aankwam, bestond eigenlijk daarin, of Anjou in
staat zou zijn hem de hulp van den Koning te verschaffen.
Daartoe scheen toen te eerder kans , daar Anjou juist door zijn
optreden in Frankrijk den stand van zaken van vóór den
Bartholomesnacht had hersteld.
Vandaar dan ook dat , nu 't een uitgemaakte zaak bleek,
dat op Engelands hulp geen staat viel te maken , de onderhandelingen zeer vlug van stapel liepen en er vóór het eerst , in
plaats van vage plannen en ontwerpen omtrent allerlei eventualiteiten , een werkelijk officiëel erkend ontwerp voor den dag
kwam. Den Eden Mei 1576 werd het stuk geteekend , dat de
voorwaarden bevatte , waarop de Staten van Holland en Zeeland
bereid waren den hertog van Anjou als landsheer aan te
nemen. 't Behoefde alleen maar diens goedkeuring om voltrokken te worden.
Merkwaardig is 't, dat in dat stuk geen enkel artikel voorkomt, dat den Prins van Oranje betreft. Kervyn de Lettenhove,
die het eerst het bestaan van dit stuk en zijn inhoud heeft
bekend gemaakt 1 ) , is dan ook van meening , dat er meer
achter stak. Maar wij zijn omtrent deze aangelegenheid bijna
geheel ontbloot van bewijsmiddelen. Er is om zoo te zeggen
niets over, althans tot nu toe niets bekend, van de handelingen , die tot het opstellen van dit stuk geleid hebben. Noodig
is 't echter niet geweest , dat de Prins bepalingen maakte over
eene bijzondere verhouding tusschen hem en de landen , die hij
tot nog toe had bestuurd, zoo min als bij de onderhandelingen
over het Engelsche protectoraat. Want , als aan Anjou niets
1

) Les Huguenots et les Gueux, t. IV, p. 50.
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overbleef dan een titel en aan den Prins het eigenlijke gezag
bleef voorbehouden , dan was de prijs te gering voor de er aan
verbonden verplichting. En om aan den hertog thans de nog
te veroveren gewesten aan te bieden, zooals in 1573 aan
Karel IX , daarvan kon bij zulke benauwde omstandigheden
toch kwalijk sprake zijn. De waarborgen voor de godsdienstige
en staatkundige vrijheid van Holland en Zeeland, die in 1573,
evenals later, lagen in hunne bijzondere verhouding tot den
Ptins, waren thans opgenomen in het tractaat. Daarenboven,
het bestaan van een tweede, particulier en geheim verdrag
wordt zoo goed als onaannemelijk wegens den inhoud van het
ontwerp, tenzij de daar gemaakte bepalingen zuiver voor de
leus waren.
Drong de Prins, wat zoo goed als zeker is, nu tot
het aannemen van Anjou als landsheer op de in dat stuk
vermelde voorwaarden , zoo k a n hij dat dus niet wel hebben
gedaan met het doel om zelf een deel van de Nederlanden te
verkrijgen.
Maar al hebben deze eerste onderhandelingen met Anjou
dát boven de vroegere onderhandelingen met Frankrijk voor,
dat zij tot iets wezenlijks hebben geleid en , om eene Fransche
uitdrukking te bezigen, a v a i e n t pris corps en u n traité,
er kwam evenmin iets van als van de vorige. De gebeurtenissen van den zomer redden Anjou uit de verlegenheid om verplichtingen te moeten aangaan , die hij bezwaarlijk na kon
komen en waaraan hij daarom zich ook zooveel hij kon , zonder zich openlijk bloot te geven, zocht te onttrekken.
Want de groote muiterij der Spaansche soldaten deed eindelijk de sinds jaren smeulende ontevredenheid der getrouwe
gewesten uitbarsten. De aanslag tegen den Raad van State gaf
aan die beweging een revolutionnair karakter. De StatenGeneraal van 1576, eene vergadering, die ik niet wettiger
bijeengekomen acht dan de Staten van Holland van 1572,
sloten met de rebellen het verdrag , dat de Pacificatie van
Gent heet, en de Nederlandsche omwenteling trad een nieuw
tijdperk in.

268

II.
De Nederlandsche beweging van 1576, een der eerste uitin•
gen eener zich bewust wordende nationaliteit, werd door alle
vijanden van Spanje met vreugde begroet. 't Sprak van zelf ,
dat Frankrijk er zijn voordeel mede hoopte te doen, dat de
hertog van Anjou in de eerste plaats er groote plannen op
bouwde. Hoewel hij in dien tijd meer en meer de macht verloor, die hij in 't voorjaar had bezeten, en de katholieke partij
in Frankrijk veld won , ja , bij de Statenvergadering te Blois,
bleek verre de overhand te hebben , liet hij niet na zich met
allen, die aan de beweging deel namen, met den Waalschen
adel zoowel als met de hoofden der Brusselsche democraten
in verbinding te stellen. Van zijne vroegere verbindingen met
Holland en Zeeland daarentegen werd niet meer gerept, alleen
met den Prins van Oranje bleef hij in nauwe betrekking , zonder dat het echter mogelijk is te onderscheiden, welk het
karakter der betrekking is 1 ). Zoover wij kunnen waarnemen ,
zocht de Prins een optreden van Frankrijk tegen Spanje uit te
lokken. Maar of hij andere plannen koesterde dan de gezamenlijke Nederlanden te vereenigen tot den strijd tegen Spanje en
hun den steun van Frankrijk en in 't geheel van het toenmalige
Europa, in 't bijzonder van het protestantsche Europa te verschaffen, blijkt nergens.
Ik voor mij geloof het nauwelijks. Daartoe was zelfs de toestand van Holland en Zeeland nog veel te onvast, waar de
verzoening met de katholieke deelen dier gewesten nog lang
niet bereikt was. En nog minder doet de zeer wankele positie
van Anjou in Frankrijk vermoeden , dat de Prins daarop een
plan zal hebben gebouwd.

1 ) De uitdrukkingen, die Kervyn omtrent die betrekkingen bezigt, zijn
uiterst onbestemd. Hij spreekt wel (Les Hu gu en o ts et les Gueux, t. IV,
p. 127) van de voorstellen van den Prins, maar van andere voorstellen dan
van zulke, die strekken moesten om militairen bijstand te verschaffen, kan in
dien tijd geen spoor gevonden worden.
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Dat hij echter toenadering van die zijde niet afwees, sprak
van zelf. Tegenover don Juan hadden beiden één belang. Onze
kennis is echter op dit punt uiterst onvolledig. Ik heb in de
D o cu m e n t s gehandeld over 't geen wij van die betrekkingen
in de jaren 1576/77 weten ; 't is, dunkt mij, veel te weinig
om er eenige gevolgtrekking uit te maken. En daarbij moet
men niet vergeten , dat de Prins nog geene verplichtingen
tegenover de andere gewesten had, maar alleen tegenover
Holland en Zeeland , wier belang hij dus in de eerste plaats
had in 't oog te houden.
Eerst toen in den zomer van 1577 don Juan naar de wapens greep, werd dat anders. De groote heeren haalden toen
aartshertog Matthias in het land. Maar juist dit was 't wat
den Prins eene ambtelijke betrekking ten opzichte van het
geheele land verschafte. Als luitenant-generaal van den Aartshertog werd hij het eigenlijke hoofd der algemeene revolutionnaire landsregeering, terwijl ook zijne verheffing tot ruwaard
van Brabant, zijne erkenning als stadhouder van Utrecht, later
Zijne verkiezing als stadhouder van Vlaanderen en nog later
van Friesland , hem ook tot een aantal andere gewesten in
betrekking bracht. Zijne positie werd dus uitermate gecompliceerd, wat men bij 't handelen over zijne verhouding tot
Frankrijk en Anjou wel in 't oog moet houden.
In den loop van 1577 was Anjou , niettegenstaande zijne
allerjammerlijkste houding tegenover de partijen in Frankrijk,
er toch in geslaagd zich onder den katholieken adel in Henegouwen, waar de Lalaings den meesten invloed hadden , eene
eigen partij te verwerven. Door deze gesteund, zocht hij, toen
in het najaar de Staten-Generaal zich behalve tot koning
Hendrik III, ook tot hem persoonlijk om bijstand wendden ,
gedaan te krijgen , dat hij in de plaats van den Aartshertog
met de landvoogdij werd bekleed. De Prins echter wilde
daar blijkbaar niet van weten , en hoewel hij uiterlijk op goeden
voet met Anjou bleef , schijnt zijn invloed er toe te hebben medegewerkt om ook de Staten-Generaal een zeer gereserveerde
houding te doen aannemen en hem met onbepaalde verzeke-
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ringen van vriendschap en erkentelijkheid af te schepen ').
Dat duurde tot de nederlaag van het Statenleger bij Gembloux in Januari 1578.
Toen achtte Anjou zijn tijd gekomen. Terwijl zijne zendelingen overal in het zuiden des lands de katholieken bewerken,
verschijnt in Mei een gezantschap , dat voor hem het protectoraat der Nederlanden komt eischen; Zijne raadslieden achtten
dat een noodzakelijken eersten stap tot zijne verheffing tot
landsheer. Het verbeteren zijner positie in Frankrijk, waar op
nieuw alles wat tegen Spanje was zich om hem schaarde ,
kwam hem daarbij te stade. Hij kwam in de eerste plaats op
voor de belangen der katholieken, die evenzeer den Spaanschen als den Calvinistischen dwang wilden ontwijken. Dientengevolge negeerde hij den Aartshertog volkomen , den Prins
evenwel zocht hij te winnen , wel inziende , dat anders zijn
pogen ijdel zou zijn.
Maar deze bleek in 't minst niet geneigd hem voet te geven.
Hoogstens wilde hij zijn bijstand aannemen , maar in geen
geval hem eenigen invloed op de regeering gunnen. Anjou's
raadslieden blijven hem dan ook als een tegenstander beschouwen, dien men niet wel kan bestrijden , maar tot elken prijs
aan zijne zijde moet zien te lokken.
In Juli kwam Anjou, blijkbaar in overleg met de Lalaings,
die in alle geval den invloed van den prins van Oranje willen
breken, zelf in het land en dwong daardoor den Prins en de
Staten te kiezen tusschen zijn bondgenootschap of zijn vijandschap. Die keus kon voor hen niet moeilijk zijn , en zoo kwam
het tractaat van 13 Augustus 1578 tot stand.
1 ) Ik moet hier opmerken , dat ik in de noot op blz. 105 van het 1ste deel
der Documents een eenigszins ander gevoelen heb uitgesproken. Ik was
toen van oordeel, dat de Prins aan Anjou's aanbiedingen zelfs niet geheel
vreemd was , om daarmede Matthias aanneming tegen te gaan. Maar nader
onderzoek van de houding van den Prins in die jaren doet mij gelooven,
dat hij zeker daar de hand niet in had, dat zijne verhouding tot Anjou in
dien tijd alleen uitwendig goed was, omdat hij in geen geval mt t hem breken
wilde. Bepaalde bewijzen bestaan, zoover mij bekend is, noch voor 't eene
noch voor 't andere gevoelen.
.
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Een aanzienlijk deel van de Documents handelt hierover.
Welnu, ik geloof niet, dat iemand uit al de daar medegedeelde
stukken (en dat is alles wat ik althans daarover heb kunnen
vinden) een bewijs zal kunnen halen , dat de Prins in die dagen
in 't geheim in nadere verbinding met den hertog is getreden.
Ook diens raadslieden en gezanten blijven daartegen getuigen: zij beschouwen den Prins als een tegenstander. Maar nu
eenmaal de onderhandeling ernstig was aangevangen , wilde de
Prins ook , dat zij tot een resultaat zoude leiden, en deed hij
zijn best den tegenstand der talrijke oppositie , in de eerste
plaats der Vlamingen, te overwinnen. Te meer, daar de zwarigheden zich meer en meer opstapelden. De door Engeland
bewerkte komst van Johan Casimir van de Paltz met zijn leger,
de daardoor tot voortdurend stouter optreden aangevuurde Calvinistische beweging aan de ééne , de aandrang der mogendheden , waarbij zich nu ook Frankrijk voegde , om onder hare
bemiddeling een vredehandel te beginnen , en de toenemende
ontevredenheid der katholieke Walen , die met afscheiding
begonnen te dreigen, aan de andere zijde , waren zooveel waarschuwingen om zich in geen geval den hertog tot vijand te
maken. En zóó groot was reeds toen 's Prinsen gezag , dat,
zoodra hij er zich ernstig voorspande , de onderhandelingen vlot
verliepen. Trouwens, de hertog vergenoegde zich met zeer
weinig. Tegen de verplichting van gewapenden bijstand op
eigen kosten , stelde hij zich tevreden met den niets zeggenden titel van Defensor libertatis belgicae (dien van
Protector had men vermeden , omdat daar te veel het begrip
van staatkundig gezag aan was verbonden), met het recht van
bezetting in een paar kleine grenssteden , met een uiterst beperkt
opperbevel in geval van gemeenschappelijke krijgsbedrijven en
met eene belofte , dat hem de voorkeur zou worden gegeven ,
ingeval , na het mislukken van den vredehandel , tot de keuze
van een nieuwen landsheer werd overgegaan.
Het tractaat werd dan ook van zóó weinig gewicht geacht,
dat de ratificatie door de afzonderlijke provinciën achterwege
werd gelaten , iets wat anders waarschijnlijk nimmer van de
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leden der Staten-Generaal ware te verkrijgen geweest, omdat
bij het volk in het Zuiden de impopulariteit van een Fransch
verbond grooter dan ooit was , de protestanten in het Noorden den katholieken Anjou als hun vijand beschouwden , en
vooral omdat de algemeene staatkundige belangen in de gewestelijke en stedelijke vergaderingen nooit konden opwegen tegen
wat het belang der provincie of stad geacht werd.
Oogenschijnlijk is 't vreemd, dat een verdrag, dat op die
wijze en onder zulke omstandigheden tot stand kwam , den
Prins van Oranje ooit als een grief zou worden toegerekend en
als een bewijs zijner uitsluitend zelfzuchtige politiek. Maar de
haat is vindingrijk , en zoo is de heer Kervyn de Lettenhove
er in geslaagd juist hier het sterkste bewijs te vinden van zijne
geliefkoosde stelling 9.
Ik heb in een aanhangsel van het eerste deel der D o c um e n t s zijn beweren in den breede besproken en zou er hier
van kunnen zwijgen , wanneer ik niet iets aan dat betoog had
toe te voegen. Daarom is 't hier dan ook noodzakelijk de bewering van den heer Kervyn en den grondslag, waarop zij
opgebouwd is , na te gaan.
In het tractaat was geene melding gemaakt van de godsdienstquaestie, welke juist in dezelfde dagen , door het aannemen in de Staten-Generaal van den door den Prins ontworpen
godsdienstvrede , meer dan ooit eene question brillante was
geworden. Want vooral tegen die poging tot verzoening was
de beweging in Henegouwen gericht , waarvan de Lalaings ten
bate van Anjou gebruik trachtten te maken. Blijkbaar als waarborg tegen een optreden van den hertog aan het hoofd der
katholieken , had de Prins van hem vóór het sluiten van het
tractaat eene belofte geëischt , dat hij niet alleen niets tegen
den gereformeerden godsdienst doen zou, maar zelfs zou trachten te beletten , dat katholieke provinciën zich afscheidden,
op grond dat in andere gewesten de gereformeerde godsdienst
werd ingevoerd.
1

) Les Huguenots et les Gueux, t. V, p. 192.
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Bussy d'Amboise, Anjou's vertrouwde, had ook werkelijk
in naam zijns meesters die belofte afgelegd, maar de Prins
eischte eene schriftelijke verklaring.
Ook deze werd een paar dagen na het sluiten van het tractaat
verleend doch natuurlijk geheim gehouden , daar zij rechtstreeks
tegen de Walen gericht was. Zij is dan ook eerst door Kervyn
uit de Fransche archieven bekend gemaakt. Die ontdekking nu
heeft hem blijkbaar op het denkbeeld gebracht, dat er meer
geheime onderhandelingen tusschen den Prins en Anjou hebben
plaats gehad. En nu vond hij in een ander tot nog toe onbekend stuk , in de verklaring waarbij de hertog in Januari 1581
aan Holland , Zeeland en Utrecht de vrijheid waarborgde om
zich onder 's Prinsen souverein gezag te stellen , een volzin ,
waarin melding werd gemaakt van eene belofte van Augustus
1578. Dat was hem bewijs genoeg. Hij ging niet na, of die belofte
ook de belofte omtrent den godsdienst kon zijn , ook niet of er
eene dergelijke akte als die omtrent den godsdienst mede kon
worden bedoeld; maar hij verklaarde zonder omwegen, dat bij
eene tweede akte, van gelijken datum als die omtrent den
godsdienst , de hertog den Prins het souverein bezit der drie
gewesten had gewaarborgd. Ja zelfs deelde hij van beide stukken
den inhoud mede , van het eene naar den tekst, dien hij voor
zich had liggen , van het andere , zooals hij vermoedde , dat die
moest geweest zijn.
In het boven aangehaalde aanhangsel der D o cu m e n t s heb
ik trachten aan te toonen (en ik meen niet zonder goed gevolg),
dat voor het bestaan van het tweede stuk geen schaduw van
bewijs is , dat het zelfs hoogst onwaarschijnlijk is , dat het k a n
bestaan hebben. Die quaestie zal ik dan ook laten rusten. Maar
er is nog iets anders op te merken. Als aan het artikel in het
tractaat zelf, omtrent de eventueele aan Anjou te verleenen
voorkeur bij .de keuze van een nieuwen vorst, de beteekenis
moet gehecht worden van eene bedekte belofte van verkiezing,
dan was 't eenigzins noodzakelijk , dat reeds terstond de exceptioneele toestand der drie gewesten werd gewaarborgd en dat
daarover, zoo al niet eene formeele verklaring, dan althans eene
18
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mondelinge belofte werd gegeven , op welke dan de volzin in
quaestie uit het stuk van 1581 kan doelen.
Ik voor mij echter kan die beteekenis moeilijk aan het
artikel betreffende de eventueele verkiezing hechten.
Mij schijnt de staatkunde van Willem I juist in 1578 minder
Franschgezind dan ooit en allerminst gericht op de souvereiniteit van Anjou. Mij ontbreekt hier de plaats om dat in den
breede uiteen te zetten. Maar mij schijnt het artikel, evenals
trouwens het geheele tractaat, bovenal een middel om Anjou
te bevredigen, hem en het Fransche hof gunstig te stemmen.
De omstandigheden waren er niet naar om den Prins, die
altijd vermeed zich te compromitteeren, te bewegen tot eene
afspraak van zoo ver reikende strekking.
En 't komt mij voor, dat de gebeurtenissen van het najaar
die meening bevestigen. In dien tijd werd Anjou in de beweging
der Malcontenten gemengd op eene wijze, die licht zeer groot
gevaar voor de Nederlanden had kunnen doen ontstaan. Hadden
er reeds toen geheime afspraken tusschen hem en den Prins
bestaan, dan zou er, dunkt mij, in dien tijd eenige samenwerking, althans drukkere correspondentie tusschen hen hebben
moeten zijn. En daar is geen spoor van te ontdekken. Ik zou
zelfs meenen, dat sommige dingen dan niet, of althans niet
zóö, hadden kunnen gebeuren. Maar daarover kan ik hier niet
breeder uitweiden.
Alleen dit durf ik beweren, dat wat wij hieromtrent weten
(en dat heb ik alles in het tweede deel der Documents
opgenomen) ons geen recht geeft om iets meer te veronderstellen dan dat de Prins den hertog en Frankrijk te vriend zocht
te houden door trouwe uitvoering van het tractaat, iets waarin de
Staten, zij 't ook buiten hun schuld, tekort schoten. Dit gelukte
niet. 't Was al veel, dat Anjou, na zijn vertrek in Januari 1579,
zich niet over het treurige figuur, dat hij gemaakt. had, wreekte
door eene meer vijandige houding. Dat dit niet geschiedde , lag
misschien bovenal aan de omstandigheden, die bij hem de hoop
levendig hielden, dat de eventualiteit, die in het tractaat van
Augustus was voorzien, verwezenlijkt stond te worden.
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Want toen in den nazomer van 1579 het Keulsche vredescongres mislukt bleek en de toestand der Nederlanden door de
afscheiding der Walen en den voortgang van Parma's wapenen
al hachelijker werd; bleef er niets anders voor den Prins en
de Nederlanden over dan, door Anjou als landsheer te kiezen,
zich den steun van Frankrijk te verzekeren.
Ook toen heeft Willem van Oranje geen oogenblik er aan
gedacht een f ará da s e uit te spreken, hoewel hij , vooral
nadat hij de Calvinistische partij te Gent had ten val gebracht,
met vrij wat minder moeite zijne eigene verkiezing dan die
van den hertog had kunnen verkrijgen. In vele gewesten is
dat herhaaldelijk openlijk uitgesproken. Zonderlinge zelfzucht
zeker, die met zóóveel zelf beheersching gepaard gaat, die zich
met zoo weinig vergenoegt, als waarmede de Prins tevreden
was ! Want waarlijk, de macht, hem door Holland en Zeeland
aangeboden, ja opgedrongen, was geen schitterende prijs.
't Gelukte den Prins in den winter van 1579/80 't zoover
te brengen, dat de Staten-Generaal een ontwerp goedkeurden
van de voorwaarden, waarop Anjou tot landsheer zou worden
gekozen, Maar toen moest dat in de gewestelijke Statenvergaderingen worden geratificeerd ; want 't ging niet aan er mede
te handelen als met het weinig zeggende tractaat van 13 Augustus 1578. Met werkelijk verbazende en onvermoeide inspanning , geholpen door den steeds sterker wordenden drang der
omstandigheden, wist de Prins 't eindelijk zoover te brengen, dat
niet alle, maar althans eenige gewesten , die samen de meerderheid
der Staten-Generaal heetten uit te maken, de keuze van Anjou
en de voorwaarden dier keuze goedkeurden , zoodat in Augustus
het gezantschap kon vertrekken, dat op 19 September 1580 met
den hertog het tractaat van Plessis-lès-Tours sloot , waarbij
Anjou als landsheer van een aantal Nederlandsche gewesten
werd aangenomen en dat, na ratificatie door de Staten-Generaal, door den hertog , bij de verklaring van Bordeaux van
23 Januari 1581 , werd bindend verklaard.
Hoewel in naam het werk van de Staten-Generaal, die hier
optreden als bewaarders der algemeene landsheerlijke souverei-
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niteit , zooals die door den koning van Spanje was bezeten en uitgeoefend, wist iedereen dat het tractaat het werk van den Prins was,
wiens staatkunde hier hare grootste zege behaalde , — eene zege ,
zóó beslissend , dat zij zelfs nog na de Fransche Furie , ja zelfs
na den dood van den Prins , de verbinding met Frankrijk als
den grondslag der Nederlandsche staatkunde wist te handhaven.
Dat die staatkunde eindelijk werd opgegeven , lag meer aan de
omstandigheden, vooral aan het gebrek aan moed van Hendrik III,
dan aan eene verandering in die staatkunde zelve. En nauwelijks
waren die omstandigheden anders geworden en was de eerste
Bourbon in de plaats van den laatsten Valois getreden , of de
verbintenis werd , zij 't ook op andere wijze , weder aangeknoopt
en bleef bestaan, zoolang de strijd tegen Spanje de machtigste
factor in de Nederlandsche politiek bleef. Oldenbarnevelt zoowel
als Frederik Hendrik hebben de juistheid van inzicht van
Willem I bevestigd, dat er tegen Spanje voor Nederland geen
natuurlijker bondgenoot bestond dan Frankrijk , zelfs (of liever
misschien bovenal) een katholiek Frankrijk.
Ons rest nu nog de vraag te bespreken, in hoeverre Willem I
bij de verkiezing van Anjou en bij het vaststellen der voorwaarden , waarbij deze tot landsheer werd verkozen , het belang
der Nederlanden aan zijn eigen persoonlijk belang heeft opgeofferd. Van de exceptie , die wij vroeger konden opwerpen ,
dat hij voor dat belang niet, of althans niet in de eerste plaats
had te zorgen , kan nu geen sprake zijn. Want hij was thans
ontegenzeggelijk het eigenlijke hoofd van den Nederlandschen
opstand , van den geheelen Nederlandschen staat , in zoover
men daarvan al kan spreken. 't Is hier de plaats niet , dat
uiteen te zetten ; maar ik kan verzekeren , dat mij bij voortduring
duidelijker gebleken is , dat de Prins door alle Nederlanders als
zoodanig werd erkend , al geschiedden de regeeringsdaden ook
niet op zijnen naam. En natuurlijk kan men nog minder van
het tractaat van Plessis-lès-Tours beweren , zooals van dat van
13 Augustus 1578, dat het niet veel beteekende.
In zekeren zin is dit tractaat van Plessis-lès-Tours een
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terugkeer tot de ontwerpen van graaf Lodewijk ; de Fransche
vorst krijgt de Nederlanden , maar den Prins wordt een deel
voorbehouden , waar de souvereiniteit van den algemeenen
landsheer alleen in naam zal gelden. De Prins verkreeg daarbij
dus wat , volgens de katholieke historieschrijvers , zijn doel bij
den opstand was : een eigen landbezit , eigen zelfstandige vorstelijke macht.
Voor dien prijs leverde hij de Nederlanden over aan Frankrijk , aan een vreemde , vijandige mogendheid , of liever (nog
erger !) aan den vorst , die van alle tijdgenooten de nietswaardigste was , tenzij men zijn broeder Hendrik op dat punt boven
hem wil stellen. En hij deed dat willens en wetens , want hij
schijnt geen oogenblik de illusiën gedeeld te hebben , die zoovelen , in de eerste plaats Marnix, tot uitbundige loftuitingen
op den hertog verleidden.
Tegen die redeneering heb ik maar drie dingen over te
stellen. In de eerste plaats was de prijs , het souverein gezag
over Holland, Zeeland en Utrecht , niet schitterend , zooals ik
straks al gezegd heb en zooals ik , voor vele jaren , al heb
uiteengezet in mijn Staat der Vereenigde Nederlanden.
Mij dunkt, zelfs een man van zeer geringe persoonlijke eer- en
heerschzucht , moest zich maar weinig aangelokt voelen door
zulk een in alle opzichten beperkt gezag, als hem in Holland
met den grafelijken titel werd aangeboden. En in Zeeland en
Utrecht, in welk laatste gewest zelfs niet over de opdracht
gehandeld is en waar hij steeds alleen over een zeer beperkt
stadhouderlijk gezag beschikte, kan hij niet gehoopt hebben meèr
te verkrijgen. Om den titel alleen behoefde de prins van Oranje en
graaf van Nassau 't waarlijk niet te doen! Aan titels had hij geen
gebrek, dat bewijst ieder document , waarop ze vermeld staan.
En zou men kunnen verwachten , dat hij hoop had eenmaal
het voorbeeld te kunnen volgen , dat Anjou hem weldra geven
zou, en door een staatsgreep zich van het absolute gezag
meester te maken ? Waarlijk , ik geloof niet , dat iemand hem voor
zóó lichtzinnig, ja, ik mag wel zeggen, zóó dom heeft aangezien!
Dit wat betreft het punt van de zelfzuchtige bedoelingen , van
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de „insatiable convoitise de dominer", die hem wordt toegeschreven.
Ten andere stel ik de vraag : staat het opdragen van de
landsheerlijke waardigheid aan Anjou gelijk aan een overleveren
van het land aan dezen?
Mij dunkt , wie het tractaat van Plessis-lès-Tours zelfs maar
even ziet , zal zulk een beweren vrij naïef vinden. 't Legde den
hertog vrij wat meer verplichtingen op dan het hem rechten
verleende. Wanneer deze er eenig voordeel van had , dan was
't zeker dit , dat het zijne positie in de wereld verhoogde , zoowel tegenover de Franschen als tegenover Engeland. En wie
weet , of dat niet voor hem eene groote waarde had , terwijl
zeker bij hem , zooals bij velen onder zijne raadslieden , het
denkbeeld was vastgeworteld , dat er eenmaal gelegenheid zou
zijn , zoowel zijn gezag over al de Nederlanden uit te breiden,
als zich te ontslaan van de banden , waarmede de opdracht
hem omknelde.
Maar al verdacht de Prins Anjou van zulke booze plannen
(wat wij volstrekt niet weten , maar voor 't oogenblik willen
aannemen), was het dan een reden om het eenige middel af te
wijzen, dat overbleef, wilde men den strijd met Spanje volhouden ? Moest niet liever die kans gewaagd worden , eene kans ,
die , ook de uitkomst heeft het bewezen , wel gewaagd k o n
worden ? Of moet men nog verder gaan en het denkbeeld
opperen , dat den Prins een verkrachten der vrijheid in de
Nederlanden onverschillig was, daar hij zich veilig binnen zijne
drie hem gewaarborgde gewesten kon verschuilen? Daargelaten
nog , dat de uitkomst en 's Prinsen houding na de Fransche
Furie dit tegenspreken , mag men daartegenover wel vragen :
wat waarborgde hem dan , dat hij niet het tweede slachtoffer
zou zijn ? Waarlijk , er behoorde eene grootere lichtvaardigheid
toe dan iemand hem ooit heeft toegeschreven , om zulk eene
onzekere kans te wagen.
Van zelf zijn wij zoo op het derde punt gekomen , dat de
Prins de Nederlanden niet alleen overleverde , maar zelfs overleverde aan eenen nietswaardige , en dat willens en wetens.
Alles daargelaten wat ik hier al gezegd heb , stel ik daartegeno ver
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slechts de vraag , of de Prins kans kon zien op andere wijze
zich te verzekeren van de Fransche hulp , die hem onmisbaar
scheen. Mij dunkt, die vraag is al beantwoord. Er bleef in het
najaar van 1579 geene keus dan tusschen bescherming van
Frankrijk, door middel van Anjou, en een opgeven van den
strijd. Wie Willem I veroordeelt, omdat hij het eerste verkoos,
moet hem ook veroordeelen , omdat hij den strijd niet opgaf.
En dat is per slot van rekening ook de grief. Voor de
katholieke geschiedschrijvers zijn de Malcontenten de ware
vaderlanders. Zij zouden aan de Nederlanden de vrijheid verzekerd hebben , die deze noodig hadden ; maar de booze revolutionnairen , met Oranje aan het hoofd , hebben dat onder dekmantel
van den godsdienst verijdeld en, ten koste van het Zuiden, in het
Noorden de Republiek der Vereenigde Nederlanden voorbereid.
Nog één punt moet ik aanroeren. Als 't niet was uit zelfzuchtige bedoelingen , waarom zonderde de Prins dan Holland,
Zeeland en Utrecht uit bij het tractaat , iets wat (Marnix verklaarde het in 1585) koning Hendrik III zeer heeft gehinderd
en de uitvoering van het tractaat van zijne zijde heeft in den
weg gestaan?
Het antwoord is alweder hetzelfde. Er was niet de minste
mogelijkheid om eene meerderheid te verkrijgen voor het tractaat met Anjou , als aan die gewesten niet de zelfstandigheid
en het gezag van den Prins gewaarborgd werd. Alleen daardoor
was de toestemming van Holland en Zeeland te verkrijgen ; die
van Utrecht is zelfs daardoor niet eens verworven. Verder
stemden onder allerlei voorbehoud nog Brabant , Vlaanderen
(die beiden in den uitersten nood verkeerden), het sedert de
herovering door de Staten kwalijk als zelfstandig te beschouwen
Mechelen , Friesland en de Ommelanden er voor. Als bij de
tegenstrevende gewesten — Gelderland , Utrecht, Overijsel ,
Doornik en het Doorniksche — zich ook Holland en Zeeland
hadden gevoegd , dan had van de zaak niets kunnen komen.
Zelfs de voorloopige opdracht van Vlaanderen in Februari 1580
werd éerst mogelijk door Hollands en Zeelands toestemming, —
daardoor alleen ook de goedkeuring van de vergadering der Nader
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Ge u nieerde provinciën, die zooveel tot het doorgaan van het
tractaat bijbracht. Dat alles is , hoop ik , door de stukken , in
het derde deel der Documents medegedeeld , volkomen duidelijk geworden.
Misschien kunnen ook die, welke in het vierde zijn uitgegeven , er toe bijbrengen. Maar zoover wil ik hier mijn betoog
niet uitstrekken. Trouwens , wat na Januari 1581 plaats had, is
slechts een uitvloeisel van wat vóór dien datum geschiedde ;
de staatkunde van Willem I levert in die laatste jaren geen
nieuwe keerpunten op.
Eer ik eindig , wensch ik echter nog even te resumeeren.
Prins Willem I heeft na het mislukken der onderneming
van 1568 steeds in de eerste plaats hulp van Frankrijk gezocht,
en hij heeft , om die te verkrijgen , meermalen het gezag over een
deel en zelfs over alle Nederlandsche gewesten aan Frankrijk
aangeboden. Tegelijkertijd heeft hij meermalen bij die aanbiedingen zich het gezag over eenige gewesten voorbehouden.
Doch hij heeft nimmer het eerste gedaan om het laatste te
kunnen verkrijgen en hij heeft daarbij nimmer de belangen,
voor welke hij optrad , opgeofferd aan eigen belang. In 1571
kan uit de weinige gegevens , die wij bezitten , niet anders
worden opgemaakt dan dat hij toeliet , dat er toezeggingen
werden gedaan , die alleen het ondernemen van den strijd mogelijk
maakten. In 1573 deed hij niet anders dan laten handelen over
een verdrag, waarbij als prijs voor de hulp , die aan het deel
des lands, waarvoor hij streed , ten goede zou komen , en
daarvoor dringend noodig , ja onontbeerlijk werd geacht, de
andere deelen , waar hij als vijand gold , zouden worden overgelaten aan den Franschen bondgenoot. In 1576 stond hij, door
den nood gedwongen , het gezag over dat ééne deel af aan
hem , die het in bescherming wilde nemen , terwijl wij er niets
van weten , dat hij voor zich eene schadevergoeding eischte.
In. de volgende jaren zocht hij wel Frankrijks bijstand , maar
er is geen schaduw van bewijs, dat hij dien toen voor zulk een
prijs wilde koopera of voor zich zulk een voorbehoud eischte. In
1578 deed hij wel een verdrag sluiten , dat, zoo al niet Frankrijk ,
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dan toch een Franschen vorst in den strijd bracht; maar hij
deed het vooral om zich tegen de vijandschap van dien vorst
te waarborgen , terwijl het eischen van gezag over een deel
des lands voor zich zelven vrij onwaarschijnlijk is en, al werd
het bewezen , volstrekt niet tegen het algemeen belang zou zijn
geweest. De opdracht der souvereiniteit aan Anjou door het
tractaat van Plessis-lès-Tours was ten slotte eene volstrekte
noodzakelijkheid -- het eenige middel om den dreigenden
ondergang te ontkomen; het kon niet verkregen worden dan
door het verzekeren van de zelfstandigheid der drie gewesten —
eene voorwaarde , die de Prins , 't zij hij ze begeerde of niet ,
moest stellen, of alles zou mislukt zijn.
Waar blijft bij dit alles de zelfzucht, waar de „insatiable
convoitise de dominer", die hem wordt aangewreven ? Waarlijk,
als men de nagedachtenis van prins Willem I wil aantasten ,
dan moet men 't anders aanleggen , dan door op zijne Franschgezindheid te wijzen als op een bewijs van de slechtheid zijner
bedoelingen.

DE AMSTERDAMSCHE EFFECTENBEURS
IN 1672 9.
0,8763

Wanneer over een honderd jaar door de geschiedschrijvers
der twintigste eeuw zal worden nagegaan, wat de meest in 't
oog vallende kenmerken der negentiende zijn geweest, dan zal
zeker ook de buitengewone uitbreiding worden opgenoemd van
het openbaar krediet en van den handel in geldswaardig papier
in de tweede helft dezer eeuw. Weinigen toch tegenwooMig,
die iets bezitten en daarin niet op de eene of andere wijze zijn
betrokken. Was dit vroeger ook op enkele, snel voorbijgaande
tijdstippen het geval, wanneer algemeene speculatiekoortsen als
epidemieën zich van geheele landen meester maakten en verwoestingen aanrichtten onder alle klassen der bevolking, thans
is 't een blijvende toestand geworden , een dier eigenaardigheden,
waardoor het sociale leven in den eenen tijd zich onderscheidt
van dat in een anderen. Te eerder kunnen wij dit zeggen,
omdat ook nu nog , zoo goed als vroeger, de wereld nu en
dan bezocht wordt door speculatiekoortsen , welke soms ongemeene gelijkenis hebben op die uit de dagen van Law of van
1 ) Naar aanleiding van: Die Amsterdamer BÖrse vor zweihundert
Jahren. Eira Beitrag zur Geschichte der Politik und des BÖrsenwesens im mittlern Europa (1672-1673). Nach den Acten des Wiener
Staats-Archivs, von Dr. Julius Grossmann, Geh. Archivar am kiiniglichen
Haus-Archiv in Berlin (Haag, Martinus Nijhoff. 1876).
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den Tulpenhandel, zonder dat daardoor eenige verandering wordt
gebracht in het feit , dat wij als een kenmerk der eeuw karakteriseerden. Wel een bewijs , dat het aan andere oorzaken zijn
ontstaan heeft te danken en dat niet de lust om spoedig en
zonder moeite rijk te worden of eenige andere algemeene zonde,
welke men zoo spoedig als een gevolg van den veel gesmaden
geest der negentiende eeuw weet op te noemen , aan die algemeene deelneming ten grondslag ligt.
't Is dan ook niet te verwonderen , dat deze handel ook buiten
den kring der staathuishoudkundigen en financiers de aandacht
trekt en dat de oorsprong van het openbaar krediet en van den
handel in geldswaardig papier en de verbreiding van dien handel
tot alle kringen en klassen der maatschappij wordt nagegaan uit
een zuiver historisch oogpunt. Even goed toch als met de
staat- en letterkundige geschiedenis van een volk of tijd, kan
zich thans de geschiedvorscher bezighouden met de geschiedenis van handel , van financiën , van bank- en beurswezen.
Bij het zich al zeer spoedig ontwikkelend internationaal
karakter van het laatste , is 't vooral de geschiedenis der afzonlijke tijdvakken , welke in dit opzicht moet bestudeerd worden.
Het beurswezen is een factor in de maatschappij geworden,
waarmede ieder te rekenen heeft , en het ontstaan van dien
factor en zijne eerst langzame , later geweldig snelle ontwikkeling
is voor den geschiedschrijver van den nieuweren tijd een feit,
dat hij geenszins mag verwaarloozen.
Dat financieele en vooral beursinvloeden zich reeds vroeger
laten naspeuren in elke belangrijke politieke gebeurtenis , niet
het minst in elke omwenteling op staatkundig of maatschappelijk
gebied, was bekend. Bij 't behandelen van de geschiedenis dezer
eeuw weet men dikwijls den stand van zaken niet beter aan te
duiden dan door de vermelding van den koers van een of ander
de Beurs beheerschend fonds. Of men daarbij niet groot gevaar
loopt te ver te gaan , laat ik daar ; de beursstandaard blijft
steeds eene zeer onzuivere, blootgesteld aan allerlei invloeden ,
niet alleen aan die der openbare meening. En zelfs al was dat
het geval, ook de openbare meening over een feit is dikwijls
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niet geschikt om den stand van zaken juist te doen waardeeren.
Geldt dat reeds nu, van eenera tijd. waarin bijna iedereen eenige
ervaring in beurszaken opdoet , hoeveel te meer niet van een ,
toen de Beurs nog in hare eerste kindsheid was ! En toch was
zij zelfs toen al een factor in de maatschappij , die niet zonder
invloed mocht heeten , en was de koers van staatspapieren een
onderwerp van gewicht voor degenen, die het lot van Europa
zochten te besturen.
Dit aan 't licht te brengen is het doel geweest van Dr.
Grossmann, toen hij het boekske schreef, welks titel boven dit
opstel is geplaatst. 't Is hem daarin gelukt, in het door zoovele
bekwame geschiedschrijvers behandelde jaar 1672 een punt te
vinden, dat tot nog toe geheel verwaarloosd was en toch boven
vele van belang is. Hij meent er den aanvang in te mogen zien van
het onderling verband tusschen den fondsenhandel en de gebeurtenissen op het wereldtooneel en hij meent tevens het feit te
hebben ontdekt, dat voor het eerst dit verband deed ontstaan.
Alhoewel deze meening mij wel wat kras voorkomt, te ontkennen is 't niet , dat het tot nog toe aan niemand is gelukt
(trouwens, zoover ik weet, ook door niemand beproefd is), een
vroeger bestaan van dat verband aan te wijzen. Geschiedkundig belang krijgt de nieuwe maatschappelijke factor eerst
door verbinding met de andere factoren. Want zoodra het een
of ander niet samenhangt met wat er op een ander maatschappelijk gebied voorvalt, kan 't een zeer interessant feit zijn,
maar behoort het niet aan de geschiedenis. Tot zoolang niet
wordt bewezen , dat dit ten opzichte van den fondsenhandel
vroeger heeft plaats gehad , komt aan Dr. Grossmann de eer
toe, het tijdstip van het in werking treden van een nieuwen
factor in de maatschappij te hebben aangewezen.
Zeker zal 't niet onbelangrijk zijn te vernemen, hoe hij tot
zijne ontdekking kwam. In het Oostenrijksche Staatsarchief
bezig met studiën over den tijd van Lodewijk XIV, hod hij veel
werk gemaakt van de zeer belangrijke briefwisseling tusschen
den Duitschen keizer Leopold I en zijne ministers en de keizerlijke gezanten in Nederland. In een voor een paar jaren
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verschenen studie 1) maakte hij het resultaat van zijnen arbeid
bekend en toonde daarbij goed op de hoogte te zijn van het
Nederland der 17de eeuw, waarover buitenlandsche schrijvers,
ook de bekwaamste , soms zoo verkeerde begrippen koesteren.
De briefwisseling, die hij bewerkte , onderscheidt zich gunstig
van de meeste diplomatieke correspondenties van dien tijd, die,
behalve de Fransche , uitmunten door droogheid, breedsprakigheid en slechten stijl — drie aangename eigenschappen, welke
de lectuur er van , zelfs bij den allerbelangrijksten inhoud,
niet tot eene vroolijke bezigheid maken.
Maar hoewel de briefwisseling tusschen den Keizer en den
baron van Lisola meestal in vrij slecht Latijn is geschreven,
draagt zij zoozeer het kenmerk van de krachtige en eigenaardige
persoonlijkheid van den laatste, dat zij op den duur eene
belangwekkende lectuur wordt door het vuur en de ontembare
energie, welke in diens brieven spreken. Want Lisola, hoewel
in vele opzichten een type van den diplomaat der 17de eeuw,
had boven zijne collega's ééne groote zaak voor, één alles
overheerschenden hartstocht : haat tegen Frankrijk. Overigens
stond hij in goede en kwade eigenschappen op ééne lijn met de
beste diplomaten van zijn tijd. Met hen had hij groote gevatheid gemeen en bekwaamheid, om zich in elken toestand spoedig
te oriënteeren en zich van de meest uiteenloopende zaken op de
hoogte te stellen , bovenal een volslagen gemis aan politieke
moraliteit en, zou men kunnen zeggen, aan alles wat naar
menschelijk gevoel zweemt. Macaulay merkt ten opzichte van
den ook bij ons bekenden Franschen diplomaat D'Avaux op (als
hij verhaalt , hoe deze antwoordde op een verzoek van Iersche
protestanten , om hen tegen den wreeden generaal Rosen in
bescherming te nemen) , dat zijn hart nog meer versteend was
dan dat van den door allerlei gruwelen beruchten militairen
avonturier. En vreemd was dit niet : de diplomaten kwamen altijd
in aanraking met de slechte zijde der menschen ; voor hen
1 ) Der kaiserliche Gesandte Frans von Lisola im Haag, 1672-73
(Wien, 1873).
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waren, wat Macaulay alweder aan D'Avaux kwalijk neemt,
alleen partijgenooten welgezinden , al waren die welgezinden ook
soms op weg om landverraad te plegen. Want zij kenden slechts
één belang : het slagen van hunne zending , en de menschen
waren voor hen als poppen, als figuren uit het schaakspel.
Daarenboven, het slag van menschen, waarmede zij meestal in
aanraking kwamen, was in dien tijd niet bijzonder ontwikkeld
op 't punt van eerlijkheid en eergevoel. Een man als Jan
de Witt boezemde hun daarom zooveel eerbied in , omdat hij
onomkoopbaar was zoowel voor goud als voor vleierij. En de
meedoogenlooze staatkunde dier dagen, steeds bedacht op het
belang van den vorst en zich niet storende aan eenig volksbelang, aan eenig hooger doel — de staatkunde, die een eeuw
te voren alreeds het onzinnige, alle menschelijk gevoel in 't
aangezicht slaande „c ujus regio ejus et religi o" uitgesproken en tot grondwet verheven had, leerde hen in koelen
bloede spreken over den ondergang van de welvaart, ja over
de vernietiging van geheele volken. De geringschatting van het
leven van een mensch , vooral als die mensch niet van hoog
adellijk bloed was, werd nooit zoo cynisch uitgesproken als destijds. Het vernis, dat de humanitaire phrase der vorige eeuw
over dezelfde steenkoude en steenharde denkbeelden had uitgebreid , ontbrak in de zeventiende er nog aan; maar men heeft
dit maar een weinig af te schrappen, en men vindt de Lisola's
en D'Avaux terug in de Talleyrands , de Kaunitzen en de Metternichs en in de salon-cavaliers van het Weener Congres.
Maar terwijl bij Lisola dit gebrek aan moraliteit zoo groot
was , dat hij met de meest cynische onbeschaamdheid ergerlijke
schendingen van het heiligste volkenrècht pleegde en verdedigde,
bleef zijn oordeel altijd even helder en leidde zelfs zijn bijna
onbegrijpelijk hartstochtelijke haat tegen Frankrijk hem nooit tot
een misgreep; veeleer diende hem die haat soms als een veilig
richtsnoer in den chaos van verwikkelingen, waarin de keizerlijke
politiek hem voerde, dank zij de besluiteloosheid zijns meesters,
het verraad der aan . Frankrijk verkochte ministers en de eenzijdige opvatting der belangen van het „Doorluchtigste Huis" en
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van de „Heilige Religie." Steeds beval hij de krachtigste maatregelen aan, steeds drong hij tot het inslaan van den weg , welke ten
slotte tot het overwicht van Oostenrijk in oostelijk Europa voerde.
En hoe hij zich in alle toestanden wist te huis te maken, bewijzen Zijne brieven tijdens zijn verblijf in Nederland , in een land,
waar alles anders was dan daar, waar hij vroeger had verkeerd.
Ook steller dezer bladzijden had zich door deze eigenschappen
aangetrokken gevoeld , toen hij deze briefwisseling bewerkte 1 ),
en 't had hem daarbij, evenals Dr. Grossmann , getroffen , dat de
keizerlijke gezant zich zeer sterk inliet met financieele zaken
en zich bijzonder interesseerde voor de koersen van de Beurs te
Amsterdam. Doch evenmin als Dr. Grossmann in zijn eerste
werk over Lisola, had hij van diens mededeelingen over
financie- en beurswezen en van de bijzonderheden bij het uitvoeren van het financieele gedeelte zijner taak meer dan ter loops
melding gemaakt. Dr. Grossmann echter heeft thans ingezien ,
dat zich hier de gelegenheid aanbood om voor de eerste maal
duidelijk in 't licht te stellen, hoe reeds in het jaar 1672 de
koersen der Nederlandsche staatsfondsen aan de Amsterdamsche
Beurs en de staatkundige gebeurtenissen in nauw en wederkeerig
verband stonden. En hoewel hij de resultaten van zijn arbeid
misschien wel wat al te hoog schat, zésé• belangrijk is het feit,
dat hij beschrijft, zoowel op zich zelf als om de werkzaamheid
van den voornaamsten handelenden persoon , zeker wel, dat
er hier een korte uiteenzetting van mag volgen.
't Is genoeg bekend, hoe de heerschzuchtige staatkunde van
Lodewijk XIV voor het eerst op tegenstand stiet bij de door
Jan de Witt in 't leven geroepen Triple Alliantie en hoe hij
zich daarover zocht te wreken door den oorlog van 1672. Aan
de met ongeëvenaarde behendigheid door Lionne geleide Fransche politiek gelukte het in de vier jaren , welke tusschen beide
gebeurtenissen verliepen, de Republiek geheel te isoleeres, waartoe de wijze , waarop de Staten onder leiding van De Witt hunne
1 ) Vgl. mijn Nederland's eerste betrekkingen m et Oostenrijk
(Amst. 1870).
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naburen plachten te bejegenen, het hare bijdroeg. Terwijl Frankrijk het ter zee machtige Engeland en daarbij Keulen en Munster naast zich ten strijde had geschaard en alle andere staten,
waarop de Republiek had gemeend te kunnen rekenen , tot
onzijdigheid had bewogen , stond slechts de waggelende en zich
krampachtig aan elke toegestoken hand vastklemmende Spaansche monarchie , die wist dat de strijd met Nederland over haar
lot zou beslissen, bereid om niet alleen haar bij te staan , maar
nevens haar te strijden. En daarnevens nog een Duitsch vorst,
wiens eerzucht toen nog den half medelijdenden spot der
Fransche en Oostenrijksche diplomaten opwekte en wiens
landen, hoezeer ook over geheel Noord-Duitschland verspreid,
toch zoo arm waren , dat hij niet in staat was eene eenigszins
aanzienlijke krijgsmacht uit eigen middelen te onderhouden: de
Groote Keurvorst, Frederik Willem van Brandenburg. Wel
ontveinsde ook het hoofd van het „Doorluchtigste Huis van
Oostenrijk", keizer Leopold, zich niet het gevaar, waarin zijn
huis en zijn rijk verkeerden , als hij werkeloos aan bleef zien ,
hoe de Fransche diplomatie haar net uitspon tot het half
Duitschland had omvangen , en hoe Fransche troepen, krachtiger
dan de „eilende Reichs-Executionsarmee" ooit vroeger
of later doen kon , inbreuken op het gezag van Duitsche vorsten straften of voorkwamen , maar hij was zelf reeds half in
het net en daarenboven allerminst een man van energieke maatregelen. En zijn eerste minister, vorst Wenzel Lobkowitz, was
eerst een bewonderaar en later een werktuig van Lodewijk XIV
geworden en had het bekende tractaat over de verdeeling der
erfenis van den Spaanschen tak van het huis met Frankrijk
bewerkt, waardoor zijnen meester de handen gebonden waren.
Wel waren dezen kort daarop de oogen opengegaan en was de
invloed van Lobkowitz sterk gedaald; maar toch, openlijk tegen
Frankrijk op te treden, tegen een vorst, wiens binnenlandsche
politiek en ijver voor het katholicisme zoozeer zijne sympathie
hadden , dat was van Leopold niet op eens te vergen. Allerminst
zeker ten gunste van eene republiek van kooplieden , die ketters
en rebellen tegen hunnen landsheer en tegen Keizer en Rijk
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waren geweest. Nauwelijks toch erkenden hij en Zijne even absolutistisch gezinde ministers Nederland als een souvereine macht ,
die recht had op eene behandeling als andere behoorlijk gevestigde en bestuurde staten. Want de keizerlijke politiek, gewoon
aan den eindeloozen omslag van het Rijk, had nooit de vlugge
wendingen en de strenge consequentie van de, zelfs in die dagen
nog bewonderenswaardige, Spaansche diplomatie kunnen volgen , die , terstond nadat de kans op het herwinnen van Nederland verloren was, zich voegde in het onvermijdelijke en de
vriendschap van den vroegeren doodsvijand en rebel hooger
schatte dan van eenig ander bondgenoot. Tien jaren verliepen
er na den vrede van Munster, eer een gezant van den Keizer
zich in Den Haag kwam vestigen, en van nadere verbinding met de Republiek wilde men te Weenen ook toen nog
niets weten. Eerst de Devolutie-oorlog en de Triple Alliantie
deden die stemming veranderen. Dat was vooral Lisola's werk.
Luide had hij in die dagen Zijne stem verheven tot aanprijzing
van een verbond van alle staten, met den Keizer aan het hoofd,
ter bestrijding van Lodewijks heerschzucht. En de protestantsche mogendheden , Engeland, Zweden en bovenal Nederland,
achtte hij de gewichtigste leden van dat verbond. Hij wees er
op, hoe de Keizer, door zich hun steeds vijandig te betoonen ,
ze steeds meer naar de zijde van Frankrijk dreef , zonder dat
hij daardoor de belangen van het katholicisme bevorderde, want
Frankrijk had steeds getoond die belangen achter te stellen bij
eigen voordeel. Integendeel , meende hij, zou de Keizer, door
een verbond met de Republiek, in staat zijn die belangen
krachtig te beschermen, daar de Staten ze ter wille van
den bondgenoot zouden ontzien. 't Duurde lang, eer de stem
van Lisola zich gehoor wist te verschaffen, en zonder dat Spanje
er die van zijn gezant, die steeds veel aan het Weener hof had
gegolden , bijvoegde, waren de oude bezwaren misschien nog
blijven gelden. Maar de loop , dien de gebeurtenissen in 1671
en 1672 namen , moest haar gezag verschaffen.
Nevens den vasten keizeriiiken resident Kramprich , met
den hoogeren rang van envoyé en gevolmachtigd minister in
19
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Den Haag geaccrediteerd , begon Lisola al spoedig met De
Witt over eene nadere verbintenis te onderhandelen. Hij had
een veel vermogenden bondgenoot gevonden in de leegte ,
welke in 's Keizers kassen placht te heerschee. Dewijl de
Republiek het grootste belang er bij had , dat niet alleen 's Keizers
invloed , maar ook zijn leger te haren gunste optrad, bestond
er alle kans , dat de rijke Staten den armen Keizer zouden
bijspringen , om een voldoend aantal troepen op de been te
brengen. En dan zou de Keizer in staat zijn eene indrukwekkende krijgsmacht bijeen te trekken en zoo het overwicht in
Duitschland te herwinnen , dat , sedert in 1658 het Rijnverbond
gesloten was, in het westen althans geheel in Frankrijks handen
was gekomen. Volgens hem hing dus de redding der Spaansche
monarchie , die te gronde zou gaan , als de Republiek voor
Lodewijk moest zwichten, en diensvolgens de macht van het
huis Oostenrijk en de kans om in Duitschland weder het gezag
te herwinnen, van dit verbond af. Tegen die argumenten hadden
de Franschgezinde partij en de enkele bigotte katholieken en
aanhangers van het oude stelsel , welke principieel bezwaar
maakten tegen het verbond met de kettersche Staten, niet veel
in te brengen. Met geld om een goed leger op de been te houden was de Keizer op eens in een geheel anderen toestand
gebracht, en een anderen weg om dat te erlangen dan door
een verbond met de Staten was bezwaarlijk te ontdekken.
Had men daardoor eerst een leger verkregen, dan, meenden
velen (ook Leopold zelf), kon men verder zien wat daarmede te
doen. Intusschen , met de Staten te onderhandelen en geld van
hen te krijgen duurde altijd lang, en zoo was Lisola nog niet
ver gevorderd, toen de Fransche inval alles omverwierp. Eerst
in Juli hernieuwde Lisola de onderhandelingen. De Keizer had
intusschen een leger aan de grenzen van Boheme bijeengetrokken
én werd meer en meer door den loop der gebeurtenissen gedrongen
zich met den Grooten Keurvorst te vereenigen , die alleen daardoor kon hopen aan de verplichtingen van zijn tractaat met de
Republiek te voldoen en de Fransche opperheerschappij in WestDuitschland te breken. Onder zulke omstandigheden liep bij een
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diplomaat, zoo voortvarend als Lisola, de zaak spoedig ten einde
en werd reeds den 23 sten Juli een voorloopig tractaat geteekend,
waarbij de Keizer zich verbond met een aanzienlijk leger in
vereeniging met den keurvorst van Brandenburg aan den Rijn
te ageeren tegen eene vrij hooge maandelijksche subsidie en
eene som tot voldoening van de eerste kosten van den veldtocht.
Het tractaat werd van beide zijden geteekend zonder bepaald
beding van ratificatie.
Dit was nu de aanleiding tot den merkwaardigen wederzijdschen invloed van de Amsterdamsche Beurs en de staatkundige gebeurtenissen. De Staten toch verklaarden , dat zij niet
meer als vroeger de subsidiën in baar geld konden betalen, want
dat hunne kassen geheel uitgeput waren. Doch zij hadden
krediet in overvloed en beloofden obligatiën voor het bedrag.
Op dit oogenblik had dat krediet echter veel te verduren gehad
en was niet geheel ongeschokt gebleven , eene omstandigheid ,
welke zij, met of zonder opzet, voorbijzagen.
Dr. Grossmann geeft een zeer aanschouwelijk beeld van den
financieelen nood, waarin de Staten verkeerden , niettegenstaande
hun krediet tot nog toe voorbeeldeloos was geweest. De belastingen konden haast niets opbrengen, want een groot gedeelte van
het land was in 's vijands macht, een ander onder water gezet,
en, wat het ergste was, de handel stond stil. Daarenboven
overschreden de onkosten van den oorlog elke raming van
vroeger dagen , terwijl drie provinciën van de zeven , door den
vijand overheerd, haar aandeel niet meer in de kosten droegen,
Geen wonder dus , dat de staatskas ledig was en dat ook het
krediet van den staat sterk was gedaald. Wel had men honderd
jaren te voren onder nog benarder omstandigheden geld weten
te vinden, maar men moest niet vragen hoe. Gedwongen heffingen , omslagen over de steden , waarvoor een aanzienlijk deel
der aangeslagen goederen van Spaanschgezinden was in pand
gegeven , hadden daarin voorzien en de zeehandel en de
visscherij waren toen onbelemmerd. Daarenboven was de
rentestand in die dagen een veel hoogere en gelduitleen en
dientengevolge eene zeer voordeelige zaak geweest. De penning
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16, of 61- procent, was al een zeer lage, de penning 12, of
81 procent, de gewone interest, welken de Staten van Holland
betaalden voor soms maar voor zeer korten tijd verstrekte
geldsommen. Maar thans, na 1648, waren zij gewoon om van
hunne vele millioenen bedragende obligatiën niet meer dan
44 percent rente te betalen. Evenwel, in gewone tijden was dit
geen hindernis geweest en ook de andere provinciën , die als
debiteuren zooveel slechter aangeschreven stonden , en zelfs
de Generaliteit , welke van de provinciale quoten (bijdragen)
bijna geheel afhankelijk was, hadden voor 5 a 6 percent steeds
ruimschoots geld kunnen krijgen. De voornaamste reden daarvoor was zeker de welvaart, door handel en nijverheid verbreid
over een grondgebied, zoo klein , dat het maar weinig gelegenheid bood om land te koopen of goed onderpand in vaste
goederen te verkrijgen , welke beide wijzen van beleggen van
oudsher de gewone waren. Maar terwijl •in andere landen , in
Engeland zelfs, de particulieren , die geen land wilden of konden koopen of in pand nemen, niet wisten, waar hun geld te
laten , en een zoo goed financiër als Samuel Pepys niets beters
wist te doen met zijn schat van guinees dan hem te begraven,
waarbij hij steeds in angst en zorg verkeerde van bestolen te
worden , had men in Nederland in 't algemeen er goed weg
mede geweten. Zeker is in Holland en Zeeland, de handeldrijvende en nijvere provinciën bij uitnemendheid, in die dagen
weinig geld ongebruikt blijven liggen. Eene menigte ondernemingen boden het kapitaal een debouché en hoogen interest op
den koop toe. Men behoeft slechts de uitdeelingsstaten der
Oost-Indische Compagnie in het groote werk van De Jonge in
te zien , om zich een denkbeeld te vormen van hetgeen de
groote handelslichamen ook in minder voorspoedige jaren wisten
uit te deelen. En wanneer men bedenkt, hoe oneindig talrijk
de kleine reederijen waren, die evenmin als de groote massa
der toen met geringe werkkrachten gedrevene fabrieken een
groot kapitaal vereischten, en hoe die over 't algemeen bloeiden, dan begrijpt men waar de spaarpenningen bleven van
den burgerstand, die de aandeeles in de groote compagnieën
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meestal aan de aanzienlijke kooplieden en aan den rijkdom der
groote steden overliet. Deze waren trouwens meestal te groot
en dan nog te hoog in prijs om voor kleine kapitalisten bereikbaar te zijn. En wie zijn geld niet wilde wagen in ondernemingen, welker risico dikwijls zeer groot was, die leende het aan
den Staat. Ook toen toenemende bloei de zuinige Staten toeliet ,
met eene zekere ruimte steeds hooger stijgende uitgaven te
doen , werd er voortdurend, in anticipatie op de te ontvangen
middelen, geld opgenomen door bijna elk daartoe bevoegd staatslichaam. Er was in de Republiek altijd eene zeer aanzienlijke
vlottende schuld, die, meestal in kleine sommen voor korte termijnen en tegen hooge rente aangegaan , geregeld werd afgedaan
en aan kapitalisten steeds gelegenheid tot voordeelige en zekere
plaatsing van geld bood. Zeer in trek waren ook de lijfrenten,
welke vooral in Holland groote voordeelen aanboden, zoodat
zelfs buitenlandsche vorsten er eene kapitaalbelegging ten behoeve
van jongere zonen en dochters in vonden. Op den duur schijnt
die vlottende schuld in eene gelijkvormige en om zoo te zeggen
geconsolideerde geconverteerd te zijn ; in stede van de losrenten
„sprekende op", zooals de term toen luidde, de Staten-Generaal
en de Staten van de provinciën , vernemen wij van obligatiën
te hunnen laste , welke — de Hollandsche althans — 5, later 4.;
pet. rente gaven en waarin een vrij aanzienlijke handel ter
Beurze van Amsterdam gedreven werd. Ook in andere papieren , in de aandeelen der groote compagnieën vooral, had daar
een levendige omzet plaats , in nauw verband met den vooral
door de Bank van Amsterdam, de groote geldmacht dier dagen,
gedreven wissel- en geldhandel. Tot op het jaar 1672 had er in
den koers dezer obligatiën, naar 't schijnt, weinig afwisseling
plaats. Zij waren geen speculatieartikel , maar een fonds voor
geldbelegging , dat met de nominale waarde betaald werd ,
hoogstens met een gering agio wegens het geld , waarin de
betaling plaats had — toen eene zaak van veel grooter gewicht
dan tegenwoordig, omdat buiten de vele soorten wettige landsmunt nog oneindig veel oude en vreemde soorten , tegen steeds
wisselenden koers, in omloop waren en overal werden aange-
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nomen, en ook omdat vervalsching en snoeiing op uitgebreide
schaal, soms uitgaande van de regeeringen zelven , den proefsteen
en de weegschaal bijna bij elk stuk noodzakelijk maakten.
Zoo had de Republiek ook in moeilijke dagen een onwankelbaar krediet genoten en de Effectenbeurs te Amsterdam werd,
zooals Dr. Grossmann aanmerkt, uitsluitend beheerscht door
vraag en aanbod en door zuiver mercantiele belangen. Het
de markt beheerschend fonds schijnen toen de aandeelen der
Oost-Indische Compagnie geweest te zijn , die waarschijnlijk
meer dan eenig ander aanleiding hadden gegeven , dat er een
regelmatige fondsenhandel was ontstaan.
Met de catastrophe van 1672 werd het nu op eens anders.
In Juni zagen velen in den lande niets minder te gemoet dan
den ondergang van den geheelen staat; minder zwaartillenden
het verlies van een groot deel van het grondgebied , beperking
der onafhankelijkheid van het overige; de optimisten langdurigen stilstand van handel en verkeer, ongehoorde oorlogslasten
en schattingen tot afkoop van de eischen des vijands. Wat
was dus anders te verwachten dan dat de betaling der crediteuren van den Staat zou worden uitgesteld tot betere tijden ,
zoo niet door alle vorderingen een streep werd gehaald? Onder
veel minder drukkende omstandigheden had Spanje zich eens
bankroet verklaard en den val veroorzaakt van de grootste
bankiershuizen van Italië. De handel in obligatiën hield dus op,
omdat niemand er geld voor wilde geven. De weinigen, die,
om aan verplichtingen te voldoen , de hunne moesten te gelde
maken , konden dit niet doen dan met een ontzaglijk verlies. Daar
volgens de Oostenrijksche gezanten de kooplieden gaarne obligatiën aannamen , als ware het een soort rentegevende wissels,
zal dit nog wel eens 't geval zijn geweest. Zoo vast stond
echter het krediet van Holland, dat, toen de eerste schrik
voorbij was en de krachtige houding van den jongen prins van
Oranje deed hopen, dat hij achter de Utrechtsche linie zou stand
houden , de koers terstond steeg tot bij pari, nl. op 95 pCt.
Maar toen ook Utrecht verlaten en het overschot van het
treurig legertje der Republiek achter de inundatiën der Hol-
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landsche linie teruggetrokken was , toen de Fransche ruiters
tot onder den rook van Amsterdam stroopten en de ellendige
verdediging der grenzen de vrees deed ontstaan , dat ook het
laatste bolwerk zou bezwijken , toen werd alle handel in staatsfondsen onmogelijk. Voor speculatie in volstrekt waardelooze
fondsen , of in zulke, waarbij maar zeer flauwe hoop op betaling
bestond, was toen geen plaats aan de Beurs. De Staat had geen
krediet meer, omdat men wanhoopte aan zijn bestaan.
De oorlog van 1672 had echter een verloop, dat alle berekeningen te schande maakte. Als een stortvloed had de aanval
van Lodewijk alle bolwerken omvergeworpen en een groot
gedeelte van het land overstroomd ; thans hield een betrekkelijk
zwakke dam hem tegen. 't Is hier de plaats niet om over de
redenen van dezen stilstand uit te weiden : dit is zeker, dat niemand
dien toen verwachten kon, want geene ernstige poging werd van
Fransche zijde gewaagd om de laatste verdedigingslinie door te
breken , hoewel daartoe ruimschoots gelegenheid bestond, vóórdat
het bericht van de vereeniging der keizerlijke en Brandenburgsche legers de Franschen in Nederland in den rug scheen
te bedreigen. Onder deze omstandigheden keerde het vertrouwen op de levensvatbaarheid van den Staat terug. En toen 't
bleek, dat de Prins en Amsterdam den moed niet lieten zakken
en er middelen bestonden om de militaire krachten des lands
te herstellen , toen de vrees voor eene landing meer en meer
week en de beide noordelijke provinciën in staat bleken zelfstandig het hoofd aan den vijand te bieden, toen eindelijk zelfs
van naderende hulp uit Duitschland, van bondgenooten tegen
Frankrijk kon worden gesproken — toen begon de handel in
staatsfondsen op nieuw aan de Amsterdamsche Beurs, maar thans
op andere wijze. Want hij luisterde nu vooral naar politieke
invloeden ; elk bericht omtrent den toestand had eene wisseling
in den koers ten gevolge. De obligatiën ten laste van Holland
gaven den toon; de andere papieren volgden, ook de aandeeles
der Oost-Indische Compagnie, welker waarde toch zoo weinig
getroffen werd door de gebeurtenissen, die thans mede hunnen stand beheerschten. Lisola had de gewoonte voortdurend
.
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berichten omtrent de koersen over te zenden en Dr. Grossmann
heeft daaruit een lijstje opgemaakt, dat ongetwijfeld een der
„attractio n s" van zijn werk is. De noteering der obligatiën
van Holland van April 1672 tot April 1673 is er in opgegeven ;
bij elke gewichtige gebeurtenis in dien tijd toont de stand van
den financieelen barometer, hoe men in de Amsterdamsche handelswereld den toestand beoordeelde. Zeker het eerste voorbeeld
eener verbinding der politieke en financieele geschiedenis van
een zoo lang verleden tijd.
In zeker opzicht is dit lijstje een résumé van het geheele
werk : de geweldige schokken van het staatskrediet in die dagen
worden er, met de waarschijnlijke oorzaken, duidelijker dan in
breedvoerige mededeelingen aangetoond.
Die schokken waren, zooals Dr. Grossmann zegt, dikwijls
ongemotiveerd , wat hij vooral toeschrijft aan de weinige ontwikkeling van het beurswezen dier dagen. Maar, zonder dit
tegen te spreken , gelooven wij toch dat, als het nageslacht een
dergelijk overzicht in handen krijgt van de laatstverloopen
maanden , hetzelfde verwijt wel eens kon gehoord worden,
maar zonder dezelfde verontschuldiging. Zou die misschien ook
toen niet zooveel hebben gegolden als Dr. Grossmann gelooft?
De reden , waarom Lisola zulk een belang in de koersen
stelde en er ook zijnen keizerlijken meester van op de hoogte
hield , lag in een °ogenschijnlijk ondergeschikt punt van het
tractaat, dat hij met de Staten had gesloten en welks ratificatie
en uitvoering hij van den Keizer wilde verkrijgen. De Staten
hadden, zooals ik reeds gezegd heb, zeer aanzienlijke subsidiën
beloofd; zij hadden echter verklaard , dat zij niet bij machte waren
die in baar geld te voldoen , maar daarvoor obligatiën wilden geven
ten laste der verschillende provinciën , ieder naar het bedrag
harer contributie. Dit aanbod had den gezant bevreemd; hoe
doorkneed ook in alle politieke zaken , aan financiewezen had
hij waarschijnlijk nog maar weinig gedaan. Hij had dan ook ,
eer hij met dit aanbod genoegen nam , aan verscheidene voorname kooplieden te Amsterdam laten vragen, of zij op obligatiën
van de Staten geld wilden geven. Op hun bevestigend antwoord
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had hij niet geschroomd er in toe te stemmen en den
Keizer eenvoudigweg medegedeeld , dat de Staten onder de
tegenwoordige omstandigheden geen baar geld haddén, maar
obligatiën zouden geven , die (schijnt hij geredeneerd te hebben)
nog interest gaven op den koop toe , en dus daardoor vergoedden wat ze anders bij geld deed achter staan. Van koers sprak
hij nog niet. Maar de Keizer en zijne ministers, gewoon alles
rijpelijk te overwegen, konden niet zoo terstond met hem
instemmen; 't duurde geruimen tijd, eer zij tot een eenigszins
juist begrip kWamen, wat voor soort papier hun in betaling
werd aangeboden.
In 't begin hielden zij het voor een soort wissels en de
Keizer beval Lisola het aan te nemen , ingeval hij in Nederland
kooplieden kon vinden, die beloofden binnen een vasten termijn
er de volle waarde op te geven. Toen de gezant, die zich intusschen spoedig op de hoogte had gesteld, aantoonde dat dit onmogelijk was, wilde de Keizer er echter niet van hooren en vorderde
baar geld. 't Was echter volkomen overbodig dat bij de Staten
te beproeven en Lisola geraakte nu in een dilemma: hij moest
ed afzien van het tractaat, den hoeksteen van zijne staatkunde,
6f den Keizer bewegen de obligatiën aan te nemen. Daaruit te
geraken, door de bepaling hierover uit te stellen en de overige
artikelen (of althans het beginsel) te doen goedkeuren, was
onmogelijk. Want terwijl 't hem te doen was om den Keizer tot
eiken prijs tegen Frankrijk in de wapenen te brengen — indien het
kon met groot geldelijk voordeel, dan des te beter, maar des noods
ook zonder dat — beoogde zijn meester een geheel ander doel.
Voor hem toch was het geld de hoofdzaak, omdat hij eerst
daardoor in staat werd gesteld eene indrukwekkende krijgsmacht
op de been te houden ; maar overigens wilde hij de handen
vrij hebben. Op dit oogenblik (September 1672) reikten zijne
wenschen niet verder dan tot een herstel van zijn eigen gezag
in het Rijk , en zocht hij bovenal een middel om te beletten,
dat de keurvorst van Brandenburg al de aan Frankrijk vijandige
elementen in Duitschland om zich vereenigde en daarmede
zelfstandig optrad. Eene vernietiging der Republiek achtte hij
.
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wel noodlottig , maar die af te wenden door een krachtdadig
hulpbetoon , zonder dat hij kon berekenen , waartoe deze gedragslijn zou voeren, daar had hij evenzeer tegen als tegen de
aanneming van zulk een ongehoord betaalmiddel. Hij had dan
ook zijne krijgsmacht meer bijeengetrokken om den schijn te
vermijden van werkeloos te zijn en de vereeniging daarvan
met die van den keurvorst alleen daarom toegestaan , om dezen
te beter in toom te kunnen houden. Maar overigens wilde hij
de zaken slepende houden en afwachten.
De gevolgen dezer politiek bleven niet uit. De afwachtende
houding en de halve maatregelen van den Keizer hielden den
staatkundigen toestand in voortdurende onzekerheid, en de
Staten, die hoe langer hoe minder op een dergelijken bondgenoot meenden te kunnen staatmaken , werden ook niet ruimer
in hunne aanbiedingen. Voor Lisola was 't eene zware taak,
den Keizer te overtuigen, dat hij niets deed dan Frankrijk de
kaarten in de hand spelen , terwijl hij het financieel voordeel
van het tractaat zeer verminderde , omdat de Hollandsche
obligatiën minder waard werden , naarmate de kans voor Frankrijk beter stond.
Eindelijk zegevierde hij , krachtig door den aandrang van de
zijde van Spanje, door de onbekrompene zienswijze van Willem III
en den raadpensionaris Fagel en meer nog door den loop der
gebeurtenissen geholpen. Want de nuttelooze demonstratie van
het keizerlijke en Brandenburgsche leger aan den Rijn , dat niet
door de zwakke macht , door Turenne er tegen in 't veld gebracht , hoe méesterlijk ook door dezen aangevoerd, werd
tegengehouden, maar alleen door geheime bevelen uit Weenen,
deed den eerbied voor den Keizer in het Rijk zoowel als daarbuiten dalen en veroorzaakte allerwegen en niet het minst bij
den keurvorst wantrouwen en verbittering. Zoo werden zelfs
de voorbeeldelooze besluiteloosheid van Leopold en de bezwaren
zijner raadsleden overwonnen en had den 13 den December de
uitwisseling der ratificatiën van het tractaat plaats en tevens,
voor eerste oorlogskosten , de betaling van 200,000 rijksdaalders
in obligatiën.
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Maar nu gebeurde , wat Lisola in de laatste maanden onophoudelijk aan zijnen meester had voorgehouden. De koers der
Hollandsche obligatiën was bij den onzekeren toestand niet tot
vastheid kunnen komen ; velen zagen dien donk er in ; het
financiewezen van Holland was zwaar geschokt , overladen met
lasten, terwijl ook in 't gunstigste geval geen spoedig einde
van den oorlog te verwachten was. Wel bestond er aan de
Beurs eene neiging tot het geven van hooge prijzen bij elk
gunstig bericht ; maar even snel vielen die ook weder, als er
iets verluidde wat nadeelig was. Daarenboven, niet lang na de
uitwisseling der ratificatiën, in de laatste dagen van December,
ontstond een dier panieken aan de Beurs, welke ook nu nog
den stand van een fonds voor langen tijd aan 't wankelen kunnen brengen. Slag op slag trof de Republiek. De stoute tocht
van Willem III naar de Maas miste zijn doel, daar de Keizerlijken en Brandenburgers zich naar Westfalen hadden gewend;
zijne poging om Charleroi te veroveren, eene hoofdwapenplaats
der Franschen , had geen beter gevolg , en Luxemburg maakte
van de afwezigheid van den Prins en de kern des legers
gebruik om eene poging te wagen, over het ijs door de
Hollandsche linie heen te breken. Een oogenblik was het
bestaan der Republiek , naar 't scheen , in gevaar, en de obligatiën daalden onmiddellijk tot 50 pCt. , terwijl eenige weken
verliepen, eer zich de Beurs geheel hersteld had.
Voor Lisola was 't dus op dit oogenblik feitelijk onmogelijk
geld te krijgen voor de ontvangen obligatiën, want een dergelijk
enorm verlies mocht hij zijnen meester natuurlijk niet berokkenen. Wel wendde hij allerlei kunstmiddeltjes aan , om den
koers te doen rijzen; maar toch gelukte 't hem niet voor zijne
obligatiën ten laste van Holland meer te krijgen dan 80 pCt.,
terwijl hij die ten laste der drie andere betalende provinciën
(Zeeland, Friesland en Stad en Lande) nog niet eens ontvangen
had. En toch had hij niet geringe voordeelen voor zijne stukken
bedongen : zij werden vrijgesteld van den 200 sten penning, eene
belasting van een half percent bij eiken verkoop , en — wat hij
eene winst van 5 pCt. achtte — zij mochten alleen in bankgeld
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worden betaald, niet met het uit zoo vele en zoo slechte speciën
bestaande kasgeld.
Hij klaagde dan ook zijn nood aan den Prins en de gedeputeerden der Staten, waarmede hij het tractaat had gesloten. En
dezen waren daar niet doof voor, maar bewerkten dat besloten
werd den Keizer de schade , welke hij nu leed door het verlies
op zijne obligatiën , na den vrede te vergoeden , terwijl een
aantal bepalingen werden gemaakt , bestemd om den verkoop
voordeeliger te maken. Eene zeer merkwaardige overeenkomst
werd in April 1673 hierover gesloten tusschen den Prins en
den resident Kramprich, welker tekst door Dr. Grossmann in
zijne bijlagen is medegedeeld, waarschijnlijk naar eene Duitsche
vertaling, want Willem III zal zijne antwoorden op Kramprichs
vragen wel in 't Fransch hebben neergeschreven.
't Stuk is een merkwaardig bewijs, hoe zich de Prins inliet
met details der staathuishouding, die eigenlijk geheel buiten
zijn werkkring lagen en waarin hij alleen door zijn persoonlijken
invloed, niet door zijne betrekking, eene beslissende stem had.
Doch de opmerking is niet nieuw, dat een stadhouder, zoo hij
wilde, meer gezag kon oefenen dan menig souverein.
Kort daarop gaf de Keizer aan zijne vertegenwoordigers den
last, de Staten te vragen, zooveel in obligatiën te voldoen als
de waarde bedroeg van 'tgeen zij baar moesten betalen : met
andere woorden , de obligatiën tegen koerswaarde uit te geven.
Dr. Grossmann voegt aan deze mededeeling (aan het boven
aangehaalde werk van steller dezes ontleend) het volgende toe:
„Mit dieser Reducirung der Obligationen auf ihren
Curswert traten die Hollndischen Staatsobligationen in die Reihe der Europischen currenten
Zahlungsmittel .ein; der Curswert hÈirte auf fr eine
vorbeigehende Abnormitt gehalten zu werden und
das Definitivum in der Behandlung von Be.rsenpapieren i berhaupt war damit erreicht."
Beter ware misschien gezegd geweest, dat de Keizer en zijne
ministers eerst nu toonden een helder begrip te hebben van
het papier, waarmede men hen wilde betalen.
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Dat was niet met alle diplomaten dier dagen het geval ; een
dergelijk tractaat tusschen Denemarken en de Staten sprong
af, omdat de Deensche regeering niets wilde aannemen dan het
baar geld , dat de Nederlandsche regeering niet leveren kon.
Dr. Grossmann deelt nog een aantal bijzonderheden mede
omtrent de wijze, hoe Lisola zijne obligatiën aan den man
bracht, welke moeite hij ondervond, juist door den exceptioneelen vorm van zijne stukken , die daardoor tot gepriviligieerde
schuldbrieven moesten gemaakt worden (ook van dezen vorm
geeft hij een voorbeeld als bijlage), en hoe hij met groote
bezwaren had te worstelen , omdat de provinciën hare obligatiën
soms zeer laat leverden en die daarenboven lang niet gelijk
stonden in koers. Maar wij kunnen bij die bijzonderheden niet
blijven staan : het besluit van het werkje vereischt onze aandacht.
De schrijver resumeert daarin wat hij de hoofdzaak in zijn
werk acht. Op drie punten meent hij te kunnen wijzen , die
hij aan het licht heeft gebracht en die daaraan voornamelijk
gewicht bijzetten. Ten eerste beweert hij, dat er uit blijkt, dat,
terwijl de koers der staatsfondsen vroeger uitsluitend door den
handel werd beheerscht, deze van nu aan afhing van de staatkundige gebeurtenissen. Zijne tweede bewering formuleert hij
ongeveer aldus : dat de zelfzuchtige staatkunde van den Keizer,
welke den betaamden marsch naar Westfalen veroorzaakte en
daardoor de Republiek van allen rechtstreekschen bijstand
verstak , de oorzaak werd van den wederkeerigen invloed der
staatkundige gebeurtenissen en der Beurskoersen. Zijne derde
(volgens hem hier bewezen) stelling eindelijk is deze : dat de
ontwikkeling van het staatskrediet, en de daarmede samenhangende uitbreiding van den handel in geldswaardig papier en
der betrekkingen van Beurs en politiek , misschien het belangrijkste kultuur-historische resultaat zijn van den oorlog van 1672.
„Want," zegt Dr. Grosmann , „de Beurs bleef sedert een hoofdfactor der wereldpolitiek."
Tegen die drie punten blijf ik bezwaar hebben. Tegen het
eerste het minst; 't komt mij alleen voor, dat het wat algemeen en wat absoluut gesteld is , want onmogelijk is 't niet,
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dat een invloed van staatkundige gebeurtenissen op Beurskoer
sen ook in vroeger dagen wordt ontdekt; er is nog zoo weinig
aan het onderwerp gedaan , dat men zich wachten moet voor
zoo bepaalde uitspraken. 't Zelfde geldt van het derde punt:
is het eerste bewezen , heeft werkelijk de wederzijdsche invloed
van Beurskoers en politiek eerst in 1672 een aanvang genomen ,
dan is dit zeker een belangrijk resultaat ; maar om te zeggen,
dat , sedert dat jaar de Beurs een hoofdfactor der wereldpolitiek
is geweest, daartoe zijn veel meer bewijzen noodig dan hier
zijn bijeengebracht. Zoover onze kennis strekt , geloof ik , dat
niets recht geeft om dit van de volgende vijftig, ja honderd
jaren zoo grif aan te nemen.
Maar 't is vooral het tweede punt, dat m. i. volstrekt niet
bewezen is. 't Is den schrijver hier gegaan als zoo menigeen,
die iets nieuws heeft gezegd ; hij heeft nl. aan Zijne ontdekking
een overdreven gewicht toegeschreven, dat voor geen onbevooroordeeld lezer kan bestaan. Hij wil overal Beursinvloeden ontdekken : in het afspringen van het tractaat met Denemarken, in de
breuk tusschen den Grooten Keurvorst en de Republiek en
in diens vrede met Frankrijk , bovenal echter in de gebeurtenissen van den herfst van 1672 en in de verandering van
's Keizers zienswijze.
Volgens hem hing de koers der Hollandsche effecten voor
een goed deel af van de meer of mindere energie van 's Keizers
optreden en is de reden van de verregaande onvastheid van
den koers te zoeken in de onvastheid van diens politiek. Want
(zoo redeneert hij) de Keizer wilde uit het tractaat het geldelijk
voordeel genieten, zonder iets te doen , wat hem tegenover
Frankrijk kon compromitteeren ; hij beval daarom den marsch
naar Westfalen , waardoor eene botsing van beide legers vermeden werd. Maar juist omdat hij elke botsing wilde vermijden en den Franschen de vrije hand liet, bleven de koersen
ter Beurze dalen en beroofde hij zich van het voordeel , dat hij
anders uit het tractaat zou hebben getrokken. Daar hij dit
niet missen kon , wanneer hij zijn leger op de been wilde houden , werd hij gedwongen eene meer besliste houding aan te
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nemen. Dus, Zijne politiek deed de koersen dalen en de daling
dwong hem van politiek te veranderen : de wederzijdsche invloed
van Beurs en politiek, de „W e c h s el w i r k u n g", ontstond en
bleef voor 't vervolg bestaan.
't Eenige, wat aan deze redeneering ontbreekt , is het bewijs,
dat de Keizer zijne politiek veranderde, omdat anders de
obligatiën niet te gelde waren te maken. Wij behoeven slechts
de koersen, volgens de opgave van Dr. Grossmann zelven , na
te gaan , om te zien , dat het niet de politiek des Keizers was,
die in Januari den koers deed stijgen, maar wel de aanhoudende dooi. Want zoodra 't bleek , dat eene tweede , mogelijk
gelukkiger, poging om binnen onze verdedigingslinie te komen
door dien dooi ondoenlijk werd gemaakt, herleefde , en terecht, het
vertrouwen op het krediet van den Staat en rezen de obligatiën
ongeveer 20 pCt. Daarentegen bleven zij altijd op dezelfde hoogte ,
toen werkelijk eene merkbare verandering in 's Keizers politiek
kwam , wat eerst in den zomer plaats had. Gedurende het voorjaar
bleef die politiek ongeveer dezelfde. Wel wendde hij tegenover
de Staten voor, dat geldgebrek hem belette te handelen , omdat
de obligatiën zeer ongeregeld en steeds te laat werden overgegeven en de koers te laag was ; maar dit beletsel was toch niet
weggenomen, toen hij overging tot eene meer actieve politiek,
en het bleef ook gedurende den geheelen oorlog voortduren. De
Staten mochten aan de keizerlijke gezanten en deze aan hunnen
meester voorhouden , dat de lage koers en de slechte betaling
voortkwamen uit de slapheid des Keizers, de feiten spreken
anders. En men behoeft geene diepe studie van de geschiedenis
van het jaar 1673 te maken om te zien , wat den Keizer dwong
om zich eindelijk met de Republiek en Spanje te verbinden. Hem
waren de oogera opengegaan voor het gevaar, dat zijn Huis en
zijn gezag in het Rijk dreigde, als hij niet naar de wapenen
greep. De vrede van Vossem , waarbij de Groote Keurvorst met
weerzin van het bondgenootschap met hem terugtrad, en het gevaar
voor een verbond van Noord-Duitsche machten met Frankrijk
tegen Oostenrijk, had hem getoond, waartoe de politiek van het
vorige jaar en dergelijke demonstratiën als de marsch naar
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Westfalen leidden. Maar in den tijd, toen de daling ter
Beurze kon worden toegeschreven aan wantrouwen in Zijne
politiek , volhardde hij juist meer dan te voren bij die rampzalige halve maatregelen , welke een kenmerk waren van de
Oostenrijksche staatkunde in deze en in later dagen. Dr. Grossmann echter wilde blijkbaar gaarne iets nieuws zeggen , evenals
toen hij op de ongelukkige gedachte kwam om den vrede van
Vossem en de koersen ter Beurze met elkander in verband te
brengen. Want al klaagde de keurvorst, dat de Staten op elk los
gerucht te zijnen nadeele, „auf jeder fliehender Zeitung",
de betaling hunner subsidiën schorsten , wat had dit met de
Beurs te maken ? De subsidiën aan Brandenburg toch moesten in
baar geld voldaan worden , wat den Staten zwaar genoeg viel.
Konden wij deze opmerking omtrent de door den schrijver
gemaakte conclusiën niet terughouden , nog iets anders heeft ons
bij de lezing van zijn anders in vele opzichten zoo interessant
werkje verwonderd. Hij schrijft de houding van den Keizer, en
meer nog die van de Deensche regeering, voor een gedeelte
toe aan onbekendheid met den aard der obligatiën ; hij vindt
het vooral in de laatste onvergeeflijk dom , dat zij weigerde ze
in betaling aan te nemen , en hij valt haar zeer hard , omdat zij
zeide : „Of de Staten hebben krediet, en dan kunnen zij geld
opnemen om ons te betalen; of zij hebben het niet, en dan
hebben hunne obligatiën voor ons geene waarde." Mij dunkt,
die redeneering is volkomen juist, en het verwondert mij , dat
Dr. Grossmann er niet op heeft gewezen , dat de betaling van
subsidiën met obligatiën , zonder dat beloofd was dat haar
bedrag zou worden verhoogd , totdat die gelijkstond met de
bepaalde som in baar geld —met andere woorden zonder belofte
van surplus te betalen — eene zeer onvoldoende betaling was,
welke slechts door den nood der Staten en door onbekendheid met den aard van staatsschuldbrieven kan worden veront
schuldigd. Aan den later gedanen eisch, dat de Staten zouden
suppleeren, kent hij hoog belang toe; hoe is 't mogelijk, dat
hij daarin niet de ontdekking eener eenvoudige waarheid ziet?
Wat was de natuurlijke weg geweest, dien in later dagen elke
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Staat , die genoeg krediet meende te hebben om schuldbrieven
te kunnen uitgeven , zou zijn ingeslagen ? Zeker wel dat de Staten
zelven eene leening hadden gesloten en een deel der opbrengst
voor de subsidiën bestemd. Het verlies, op de obligatiën geleden door koers van uitgifte enz., ware dan zeker te hunnen
laste gekomen; maar de subsidiën waren dan ook uitbetaald
geworden tot het volle bedrag en de voordeelen , door den
Keizer beoogd , zouden niet zoo dadelijk illusoir geworden zijn.
Waarschijnlijk hebben de gecommitteerden van het Secreet
Besogne, waar mede Lisola te doen had , daar zelven geen
denkbeeld van gehad en handelden zij volkomen te goeder
trouw , daar zij zich niet konden voorstellen , dat vijf, percent
gevende obligatiën , waarvoor de Staten bij aflossing het volle
bedrag betaalden, voor den Keizer, die dadelijk geld moest
hebben, slechts de koerswaarde hadden. Maar als zij dit wel
wisten, dan was hunne handelwijze even deloyaal als die van
den Keizer, die wel geld van hen wilde trekken maar niet aan
hun oogmerk voldoen. Over 't geheel genomen werd dit tractaat , ook nadat het later was uitgebreid en tot de eerste
Europeesche coalitie tegen Frankrijk den grond had gelegd ,
door beide partijen zeer slecht nagekomen , omdat beide geheel
tegenovergestelde doeleinden beoogden. De tusschen de verschillende Duitsche bondgenooten en de Staten tijdens den
oorlog gewisselde stukken behelzen eene onafgebroken reeks
van klachten van weerszijden. Vooral met den Keizer had men
steeds onaangenaamheden. De Staten schorsten hunne betalingen , omdat de bondgenooten zoo weinig v oor hen deden, en dezen
beriepen zich op die wanbetaling ter verontschuldiging hunner
nalatigheid. Langen tijd , nog na den vrede van Nijmegen ,
werkten die subsidiequaestiën na ; de Keizer klaagde terecht ,
dat hij na 1674 geen penning had ontvangen , en de Staten
voerden daartegen aan , dat het bondgenootschap met den
Keizer hun geen enkel voordeel had bezorgd, dat hij niets had
gedaan om hun den zwaren last des oorlogs te verlichten.
Maar het eigenaardige van dit en dergelijke tractaten daargelaten, in 1672 was de groote zaak , waarop alles aankwam,
20
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ingeval bij beide partijen de wensch bestond het verbond na
te komen, zekerheid aan den Keizer te verschaffen , dat hij het
geld terstond kon aanwenden voor het leger. En dat was
allerminst te bereiken door eene betaling in obligatiën voor
hare nominale waarde , die door den ontvanger eerst moesten
worden verkocht en waarop in 't gunstigste geval toch nog
eenige percenten verlies werd geleden. Dat dit door geen der
betrokken personen werd opgemerkt , de Staten, naar allen
schijn te goeder trouw, deze wijze van betaling voorsloegen en
het Weener Hof er zonder een op redenen gegronden wederstand in berustte , dat bewijst meer dan iets anders , hoe laag
de Beurswetenschap nog stond.
Wil men zich goed voorstellen wat de Staten zoo eenvoudigweg vroegen, dan neme men eens aan, dat de Fransche
regeering in 1871 aan de Duitsche had aangeboden , de oorlogschatting te betalen door voor 5 milliarden Fransche rente te
creëeren en de stukken daarvan aan de Duitschers in betaling te
geven. Bij eene dergelijke tegenwoordig kwalijk te qualificeeren
handeling zou de brutaliteit , waarmede sommige Staten de
achterstallige rente hunner schuld betalen met nieuwe , evenmin
werkelijk rentegevende schuldbrieven, niet meer de moeite
waard zijn om er van te spreken! En daar de Staten Lisola de
stukken eenvoudigweg overgaven, om ze verder zelf ter markt
te brengen, maakten zij hunnen crediteur tot hunnen bankier
en sloten zij eene leening door bemiddeling van dengene, dien
zij ondersteunden. Men stelle zich eens voor, dat eene regeering
eene spoorw egleening sluit en de emissie toevertrouwt aan de
maatschappij, die zij zal subsidieeren!
Maar 't behoeft niet bewezen te worden, dat men voor tweehonderd jaar wonderlijke begrippen koesterde op financieel en
economisch gebied. Wie herinnert zich niet uit Macaulay's boek
de vermakelijke geschiedenis van de Landbank en den strijd der
Tories tegen de Bank van Engeland? Wie herinnert zich niet,
hoe men bijna dertig jaren later het papieren geld van Law
als eene gave des hemels aanzag en hoe zelfs nog in de
dagen der Fransche Revolutie het niet alleen het mindere volk
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was, dat de depreciatie der assignaten het werk achtte van
agioteurs?
Dat aan het licht is gebracht , hoe zelfs zoo goede financiers
als onze Nederlandsche regenten te goeder trouw verwonderlijke dingen op financieel gebied deden in 1672, is dan ook
natuurlijk. Maar minder te verwachten was 't , dat blijken zou,
dat de Beurs reeds toen ter tijde door den invloed van politieke
gebeurtenissen tot zoo ongemotiveerde afwisselingen kwam als
zijn waar te nemen uit de noteering, achter Grossmann's werkje
gevoegd. Daarop is ook reeds door den schrijver gewezen, maar
door hem worden die wisselingen toegeschreven aan de onervarenheid , welke toen nog algemeen in Beurszaken bestond. Mij
komt 't daarentegen voor, dat het eene eigenaardigheid der Effectenbeurs is ; want in kritieke tijden heeft diezelfde onberedeneerdheid zich nooit verloochend. Wij behoeven maar te wijzen op de
gebeurtenissen van den dag en op zooveel andere eigenlijk rechtstreeks met alle gezond verstand strijdige koerswisselingen, die
toch niet aan speculatie zijn toe te schrijven. Doch door daarover
uit te weiden zouden wij geheel van ons gebied afdwalen. Wij
bevelen dit verschijnsel ter studie aan alle geleerden aan, die,
op het voorbeeld van Dr. Grossmann , ook den fondsenhandel
binnen den kring der voor den geschiedvorscher belangrijke
onderwerpen trekken.
De geschiedenis van de Amsterdamsche Effectenbeurs in
1672, voor zoover zij samenhangt met en kenbaar is uit de
werkzaamheid van Lisola hier te lande , moge door mij niet
voor zoo belangwekkend worden aangezien als door den schrijver, — een gewichtig feit blijft het zeker, dat Lisola's tractaat misschien voor het eerst aanleiding gaf tot een wederkeerig verband
van Beurskoers en staatkunde. Al was dat verband ook nog
zwak , wij zijn Dr. Grossmann dank verschuldigd , dat hij er
op heeft gewezen. De drie eeuwen van Columbus tot de
Fransche Revolutie zijn de tijd, waarin de kiemen ontstaan ,
welke in den tegenwoordigen toestand tot rijpheid komen
en aan dezen het eigenaardig karakter geven , dat ons in
vele opzichten zoo trotsch maakt op den tijd , waarin wij leven.
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Dat te onderzoeken , het ontstaan en de ontwikkeling der
hoofdfactoren onzer maatschappij na te gaan , moet het hoofddoel zijn van den geschiedvorscher, welke die eeuwen tot zijn
gebied kiest. Dat doel kan niet anders bereikt worden dan
door eene bronnenstudie , die. niets verzuimt en die van alle
gegevens partij weet te trekken. Want wie zou bij oppervlakkig
.00rdeel vermoed hebben , dat uit eene diplomatieke correspondentie in het archief te Weenen de eerste beginselen van de
Amsterdamsche Effectenbeurs en van den fondsenharidel als
maatschappelijken factor konden worden opgedolven ? Zulke
vondsten sporen tot meerder arbeid en taaier volharding aan.

DE SLAG BIJ SAINT DÉNIS
EN

DE VREDE VAN NIJMEGEN 1 ).
(1882.)

Geen deel onzer geschiedenis, de worsteling met Spanje
uitgezonderd, is zóó bekend en geniet zöó de algemeene belangstelling als de strijd onzer republiek tegen Lodewijk XIV om
het behoud van het Europeesch evenwicht. Geen der vorsten
uit het Huis van Oranje, dan alleen de groote prins Willem 1,
is zoo goed bekend, niet alleen in ons land maar ook daarbuiten, als prins Willem III, de roemrijke koning-stadhouder.
Hij is nog steeds het onderwerp van tal van geschiedschrijvers,
en ieder die de tweede helft der zeventiende eeuw in den kring
zijner beschouwingen trekt, herdenkt hem met woorden van
soms bijna uitbundigen lof of niet zelden ook van bittere
beschuldiging. Zelfs thans kunnen wij nog ernstige geschiedschrijvers warm zien worden, wanneer 't eene beoordeeling van
zijnen persoon betreft, en roepen de soms in krasse bewoordingen vervatte aantijgingen even vurige verdedigingen te voorschijn. Zelfs een enkel punt uit zijn leven kan een pennestrijd
doen ontstaan, waarbij men soms de woorden van schrijvers,
1 ) Naar aanleiding van: Willem III en de slag van Saint•Dénis
(1678), door R. F r u i n en W. J. Knoop ('s-Gravenhage, A. van Hoogstraten
en Zoon, 1881).
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aan wie overigens groot gezag wordt toegekend, ziet wederleggen als geheel verwerpelijk en door blinde partijdigheid ingegeven.
Gelukkig wanneer zulk een pennestrijd met zooveel waardeering van elkanders meening wordt gevoerd als die, welke
tnsschen twee Nederlandsche geleerden, die beiden meer dan
de meesten van den persoon van Willem III eene studie hebben
gemaakt, den hoogleeraar Fruin en den generaal Knoop, is
gestreden — een pennestrijd, die de algemeene belangstelling ook
van het groote publiek ten hoogste verdient en dien wij in
zijn geheel kunnen volgen in het boekje van ruim honderd en
dertig bladzijden, welks titel hierboven is vermeld.
Het bevat vier bijdragen, in 1877 voorgelezen in vergaderingen van de Letterkundige Afdeeling der Koninklijke Academie
van Wetenschappen en gedrukt in de Verslagen en Mededeelingen
dier Academie. Maar hoewel op die wijze voor de vergetelheid
bewaard, konden zij nog niet geacht worden ter algemeene
kennis te zijn gebracht, wat zij toch voorzeker in hooge mate
verdienen. „Die Verslagen en Mededeelingen," zegt generaal
Knoop in zijn kort voorbericht, „worden weinig gelezen ; zelfs
het beschaalde en ontwikkelde publiek blijft, meestal, geheel
onkundig met wat in de Academie wordt verhandeld ; er zijn te
weinig punten van aanraking tusschen dat geleerde lichaam en
het algemeen." 't Is volkomen waar : de uittreksels, door enkele
dagbladen en tijdschriften gegeven van hetgeen in den boezem
dezer geleerde vergadering omgaat, vullen volstrekt niet aan wat
gemist wordt. De eenige troost is het oude s o c i os h a b uiss e
mal o ru m, want 't gaat niet anders met andere dergelijke
werken. Comptes-rendus, Journals, Sitzungsberichte, Verslagen
en hoe ze meer mogen heeten, vindt men veel in de catalogi
der bibliotheken , maar zelden in de handen der lezers : alleen
wie zich met een wetenschappelijken arbeid bezig houdt ziet
eens na , of er iets voor hem te vinden is in deze verzamelingen van verhandelingen de omni r e sci bil i.
't Mocht daarom een gelukkig denkbeeld heeten, deze vier
bijdragen, door ze nogmaals te zamen af te drukken en in den
handel te brengen, tot publiek eigendom te maken. Een zeer
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belangrijk, tot nu toe zeer duister punt in de geschiedenis der
1.7 de eeuw iu 't algemeen, van ons land en van prins Willem III
in 't bijzonder, wordt er grondig in besproken; de lezer kan
den historieschrijver hier beter aan den arbeid zien dan in de
meeste boeken van dien aard, omdat de onderzoekingen hier
tevens het karakter van pleidooien aannemen. 't Is zonder twijfel
eene groote aanwinst voor onze, helaas zoo magere, historische
litteratuur van 1881. Misschien echter ware het groote publiek
nog beter gediend geweest, wanneer een der schrijvers had
kunnen besluiten uit de vier bijdragen een geheel te maken,
dat beider betoog, beider verhaal en beider slotsom samenvatte.
Het breedvoerig debat zal nu licht velen minder aantrekkelijk
schijnen.
Bij de eerste kennismaking drong zich die gedachte aan mij
op, en ik meende te mogen beproeven om in dit gemis te
voorzien. Te meer nog, omdat ik ten dienste van lezers, die
zich niet bij voorkeur met de historische wetenschap bezig
houden, nog enkele bijzonderheden en opmerkingen aan het
gezegde meen te mogen toevoegen.
Terwijl ik dus voornamelijk hier het verhaal van de
gebeurtenissen op staat- en krijgskundig gebied van het jaar
1678 wensch te geven, zooals die hoofdzakelijk door de verhalen
en betoogen van de heeren Fruin en Knoop zijn aan het licht
gebracht, wil ik eerst in korte trekken den inhoud der door
beide geleerden gevoerde pleidooien schetsen.

I.
In het eerste stuk bespreekt generaal Knoop de aanleiding
tot den slag bij Saint Dénis, die op den W en Augustus 1678
door prins Willem III aan het hoofd van het grootendeels uit
Nederlandsche troepen samengestelde leger der bondgenooten
geleverd werd tegen de Franschen in hunne sterke stelling, tot
dekking der blokkade van Mons in Henegouwen ingenomen —
een slag, die algemeene opschudding verwekte, omdat reeds
vier dagen te voren de vrede tusschen Frankrijk en Nederland
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te Nijmegen was geteekend, dus niet op zóó verren afstand
van de plaats van den strijd , dat daardoor, zelfs in dien tijd
van moeilijke en langzame gemeenschap , wordt verklaard , hoe
er bij vollen vrede nog kon gevochten worden.
Na over den veldslag zelven zooveel te hebben uitgeweid
als in eene vergadering van niet-krijgskundigen te pas kwam,
na Willem III te hebben vrijgesproken van de blaam , door
den bekenden Franschen geschiedschrijver Camille Rousset op
hem geworpen , van eigenlijk door een toeval aan een geheelen
nederlaag te zijn ontsnapt en van zich aan alle regels der
krijgskunst te hebben bezondigd , komt generaal Knoop tot de
vraag : „Waaraan is het te wijten , dat vier dagen , nadat te
Nijmegen de vrede is geteekend, in Henegouwen nog een strijd
wordt geleverd, die duizenden het leven heeft gekost." Die
vraag is reeds oud : zij werd om licht te begrijpen redenen
bijna terstond na den slag gehoord. Allen , die Willem III
vijandig waren, hebben dit vreemde feit in het hatelijkst licht
gesteld , er eene harde beschuldiging in gelegd : de beschuldiging van den aanval te hebben ondernomen met het vredestractaat in den zak, van het leven van duizenden te hebben
opgeofferd aan de voldoening zijner begeerte om slag te leveren,
van het volkenrecht met voeten te hebben getreden om , zooals
Napier zegt, de bekende geschiedschrijver van den oorlog op
het Spaansche schiereiland, zonder schade eene les te nemen
in de veldheerskunst.
De meeste schrijvers, die zich met de zaak hebben ingelaten,
hebben niet kunnen gelooven, dat Willem geene kennis van
den vrede droeg.
Vooral de Franschen, die bezwaarlijk een gunstig denkbeeld
kunnen vormen van den grooten tegenstander van Lodewijk
XIV, spreken dan ook in termen , die duidelijk doen zien, dat
zij hem voor schuldig houden. Vergeefs was 't, dat een vertrouwelijk schrijven van den Prins aan den raadpensionaris
Fagel , jegens wien hij , als jegens zijnen vertrouwdsten medestander, geen reden had de waarheid te verbloemen en waarin
hij voor God verklaarde van den vrede niet geweten te hebben
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vóór den dag na den slag, daartegen werd aangevoerd. Integendeel, zelfs gaat Rousset , de laatste , ik zou haast zeggen ,
de beste onder hen , verder dan een hunner en herhaalt de
aanklacht in de meest krasse termen.
Bedrieg ik mij niet, dan is het vooral eene uitdrukking van
Rousset, die generaal Knoop heeft genoopt de zaak op nieuw
grondig te onderzoeken. Door den geschiedschrijver van het
bestuur van Louvois , Lodewijks grooten minister van oorlog,
is namelijk gezegd , dat , al ware 't zelfs dat Willem niet wist
dat de vrede gesloten was , hij toch overtuigd moest wezen,
dat die op het punt stond van geteekend te worden. Want na
de zeer stellige ontkenning, door Willem zelven in zijnen brief
aan Fagel uitgesproken , gaat het niet aan , meer geloof te
hechten aan geruchten of vermoedens , die maar een enkele
maal bevestigd worden door eene stellige verzekering, dat
de Prins wel van den vrede kennis droeg. En dit om de
eenvoudige reden, dat die verzekering uitgaat van een man ,
wiens geloofwaardigheid in 't algemeen zeer gering is en die
daarenboven om verschillende redenen hier in 't geheel geen
geloof mag verdienen , den Franschen diplomaat Gourville , een
soort van avonturier en een mémoire-schrijver van geen best
gehalte. Generaal Knoop toont dan ook aan, dat zelfs de Franschen aan zijne bewering weinig meer hechten. Hij voegt er
aan toe , dat zij daarenboven weinig reden hebben om Willem III
te beschuldigen , omdat van den Franschen veldheer, den hertog
van Luxemburg , zeker is, wat van den Prins vermoed wordt ,
dat hij nl. zelfs officieel bericht van den vrede had , eer de
slag begon , maar niets deed om dien te voorkomen. Evenwel,
zegt hij, dit vermindert Willem's schuld niet. En nu gaat hij
na, hoe bezwarend de omstandigheden zijn. Hij bespreekt
daarbij vooral het zonderlinge geval, dat de Nederlandsche
gevolmachtigden te Nijmegen aan Willem alleen door den
Spaanschen koerier, die naar Brussel vertrok, het bericht van
den vrede toezonden en dat niets is gebleken van het wedervaren van dien koerier, die niet terecht schijnt te zijn gekomen.
Hij vindt dat geheel uitblijven van eenig bericht van den
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vrede in het leger zeer duister en verdacht, en komt in de
hoofdzaak tot dezelfde slotsom als Rousset , tot deze uitspraak
namelijk : „Willem III had op den 14 d0 Augustus, noch officieel,
noch officieus bericht ontvangen, dat de vrede gesloten was;
maar hij wist dat het sluiten van dien vrede zoo goed als zeker
was en na op handen , en toch heeft hij slag geleverd, niet
om daardoor zijne ondervinding als legerhoofd te verrijken, maar
omdat hij in gemoede overtuigd was van het nadeelige van een
vrede met Frankrijk en daarom nog een wanhopige poging
wilde beproeven om de onderhandelingen af te breken en den
oorlog tegen Lodewijk XIV voort te zetten. Aan die staatkundige overtuiging heeft hij het leven van eenige duizende
soldaten opgeofferd."
Hij acht dit een duister gedeelte in het leven van Willem III,
gelijkstaande met zijne houding bij den dood der De Witten
en bij den moord van de Hooglanders in Glencoe. Wel, eindigt
hij, verontschuldigen de omstandigheden veel bij hem; maar
toch mag hij niet gerekend worden onder de weinige vlekkelooze karakters, als De Ruyter en Washington , die de wereldgeschiedenis bovenaan stelt.
Reeds dadelijk, staande de vergadering, had de hoogleeraar
Fruin eenige bedenkingen tegen die slotsom geopperd, en na
een paar maanden van onderzoek teekende hij revisie aan van
het gevelde vonnis in eene andere bijdrage : „De slag van Saint
Dénis in verband met den vredehandel van Nijmegen."
Het pleidooi begint met een overzicht van de beschuldiging.
Deze lag zóó voor de hand , dat reeds Luxemburg ze twee
dagen na den slag bedektelijk uitsprak tegen den gedeputeerde
te velde Van Dijkveld en dat deze ze reeds toen weersprak
met dezelfde verzekering, die Willem zoo plechtig aan Fagel
gaf. Maar de Franschen bleven ongeloovig, en reeds in 1680
schreef Saint Disdier in zijne geschiedenis van den Nijmeegschen
vredehandel , dat de Prins officieus met den vrede bekend
was geweest. Deze bleef echter bij verschillende gelegenheden
even stellig bij zijne ontkenning. Alleen Gourville verklaart
het tegendeel van hem gehoord te hebben en wel met de toe-
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voeging , dat hij te eer slag geleverd had , omdat, nu er toch
vrede was, 't er niet op aankwam of men manschappen verloor.
De hoogleeraar toont aan dat — daargelaten het ongeloofelijke
van dit woord — dit geheele verhaal daarom zelfs allen schijn
van waarheid mist , omdat Willem , die zoo bekend was wegens
zijn talent om geheimen te bewaren , wel niet aan een avonturier, dien hij als een spion zijner vijanden kende, zal geopenbaard hebben , wat hij jegens zijnen vertrouwdsten raadsman
verzweeg. Hij wijst daarentegen met nadruk op Willem's brief
aan Fagel , op het karakter daarvan , dat den stempel der
oprechtheid draagt. Hierop gaat hij over tot hét zonderlinge
feit, dat de brief der Nederlandsche gevolmachtigden te Nijmegen
hem niet , of niet tijdig bereikt heeft; hij erkent, dat die zaak
raadselachtig is , maar meent dat de Prins daaraan in geen
geval schuld kan hebben' gehad ; van eene verstandhouding met
en een daaruit voortvloeiend opzettelijk verzuim van Van
Beverningh, den man der vredespartij bij uitnemendheid, kan
geen sprake zijn. Deze had over de zaak hooge woorden met
de heeren van Amsterdam , maar wierp nooit eenige schuld
op Zijne Hoogheid.
Maar, wat de zaak misschien beter verklaart, Van Beverningh
was slordig en liet in deze dagen door onachtzaamheid bijna
zijn geheele werk, den vrede , die hem zoo na aan het hart
lag, gevaar loopen van te mislukken. Zoo is 't zeer wel
mogelijk, dat door allerlei omstandigheden de brief niet of niet
tijdig is aangekomen.
Willem III, besluit Fruin dus evenals generaal Knoop, wist
noch officieel noch officieus, dat de vrede was gesloten. Maar
hij voegt er aan toe, daarin van zijnen tegenstander verschillende: hij kon ook geen reden hebben te gelooven aan het na,
ophanden zijn van den vrede, die werkelijk nog op 't onverwachtst tot stand kwam.
Waarom toch zou hij dan slag geleverd hebben? Deed hij
't alleen om te strijden, zooals Napier hem verwijt, zooals
zelfs Rousset schijnt te vermoeden. Dan kon hij niet eens de
verontschuldiging laten gelden , waar Luxemburg zich mede
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dekte , dat het niet zijne zaak was een aangeboden strijd af te
slaan , dat Lodewijk dat nooit zou hebben goedgekeurd. Maar
als dit niet het geval was , zooals ook generaal Knoop aanneemt, — waarom dan? Diens meening, dat hij het deed om den
vrede te verbreken — eene meening , die ook in die dagen al is
geopperd — acht Fruin echter nog minder aannemelijk , zoowel
wegens de verhouding van den Prins tot de Staten als wegens zijn gedrag na den slag. Want daardoor ontnam hij den
Franschen de gelegenheid om dezen als een vredebreuk op te
nemen , wat toch juist zijne bedoeling had moeten zijn , als de
meening van generaal Knoop gegrond was.
Er moet dus eene andere reden bestaan hebben , die hem
tot slag leveren noopte. Die reden lag, zegt prof. Fruin , in
het noodzakelijke van het ontzet van Mons. Alles behalve
balddadigheid dus, maar dringende noodzaak was 't wat Willem's
gedragslijn regelde. Om dit aan te toonen, treedt de schrijver
in eene uiteenzetting van den loop der gebeurtenissen van het
jaar 1678, in 't bijzonder van den vredehandel, over welke ik
thans niet zal spreken, omdat ik haar straks aan mijn eigen
verhaal zal ten grondslag leggen. Hij trekt er de slotsom uit,
dat noch Willem, noch de Staten oordeelden , dat door het
sluiten. van den vrede verdere maatregelen tot ontzet van Mons
overbodig waren geworden. Alleen omdat het proviandeeren
van die vesting door Lodewijk XIV tegen verwachting werd
toegestaan, werd geen verder geweld gebruikt. Alleen aan
Willem's vastberadenheid was 't te danken, dat de vrede niet
het karakter droeg van een door Lodewijk aan de Staten
bewezen gunst , dat die vrede niet tevens een breuk van de
verdragen met Spanje en Engeland veroorzaakte.
Generaal Knoop achtte zich echter niet overwonnen. Hij
verklaarde wel, in eene derde bijdrage , de argumenten , door
Zijne tegenpartij voor Willems onwetendheid aangebracht, niet
te willen weerleggen , integendeel ze aan te nemen ; maar hij
blijft op één punt volhouden : „Was het ook", zegt hij ,
„opzettelijke onkunde, het gevolg van maatregelen, genomen
hetzij door den stadhouder zelven , hetzij door zijn medestan,
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ders ? Hiervan is wel geen stellig bewijs, maar er bestaan
zware vermoedens."
Vooreerst beweert hij, dat de Staten na den slag wel zoo
moesten handelen, als zij deden; dat het gevaar, dat Mons
veroverd en de Nederlandsche bezetting krijgsgevangen gemaakt
zou worden, niet zoo heel groot was ; dat de getuigen uit dien
tijd , ook twee verhalen van Engelsche officieren die in het
leger dienden, aantoonen, dat men vast aan den vrede geloofde.
Dan komt hij nog eens terug op Van Beverninghs verzuim en
op het feit, dat de Prins zich opzettelijk onkundig hield van
't geen te Nijmegen in Augustus gebeurde. Eindelijk wijst
hij op diens belang, dat tegenover dat der Staten stond,
en op zijn karakter, dat, geenszins vlekkeloos, tot dergelijke
vermoedens wel aanleiding kan geven , al verdiende hij ook
ten volle de hulde, hem zelfs door zijne bitterste vijanden
gebracht.
Hierbij zou 't zeker zijn gebleven , wanneer prof. Fruin niet
toevallig in het in 1877 nog onuitgegeven Journaal van Constantijn Huygens den zoon over 1678 eenige mededeelingen
had gevonden , die hem noopten nogmaals op de zaak terug
te komen.
In dat vierde, veel kortere stukje , zet hij uiteen, hoe er
alleen nog maar op één punt verschil kan zijn , nl. in hoever
Willem III vóór het aangaan van den slag redenen had om te
gelooven, dat de vrede na op handen was en dus zedelijk
verplicht was , den slag uit te stellen , in afwachting van nadere
tijdingen. En hieromtrent is, zegt hij , Huygens' mededeeling
beslissend. Zij luidt aldus : „Samedy 13 Aoust. Le matin sortant du logis pour monter á cheval .... de Wilde me fit voir
l'imprimé d'une lettre de mr. van Beverningh du 20 8 (dit is
eene schrijf- of drukfout voor 10e) par laquelle il mandoit
mrs. les Estats que ce jour lá ils avoyent adjusté touts les
articles avec les Ambrs. de France et qu'on avoit donné ordre
pour les faire transcrire et mettre au net en intention de signer
le traité encor ce mesme soir". Ook omtrent de brieven van
den reeds vroeger vermelden koerier en over het feit, dat
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Willem nog dagen lang zonder bericht bleef van de Staten,
deelt Huygens 't een en ander mede, dat evenwel niet van
zulk belang is, dat wij niet den Prins op zijn woord zouden
gelooven, hoe vreemd men die dingen ook al in zijne omgeving
vond. Maar één ding kan prof. Fruin niet ten voordeele van
dezen uitleggen : de hierboven aangehaalde mededeeling. Deze
acht hij beslissend. Hij kan nu niet meer aannemen, dat de
Prins niet aan het sluiten van den vrede geloofde, maar moet
erkennen, dat deze zich kennelijk had voorgenomen den strijd
niet te staken, eer hij officieel bericht van den vrede had en dat
hij den aanval op den W en doorzette, zonder eerst te onderzoeken, of Luxemburg ook genegen zou zijn thans toe te staan,
dat de vesting van leeftocht voorzien werd. Dit, zegt hij, strekt
hem niet tot eer ; de noodzakelijkheid van den slag was niet
gebleken en toch is er slag geleverd. En nog sterker laat hij
zich uit over de plechtige verzekering aan Fagel: het doet hem
leed, zegt hij, „dat de groote Willem van Oranje zich met eene
sophistische onderscheiding verdedigt en dat hij dat doet onder
aanroeping van Gods heiligen naam."
Ziedaar in het kort den inhoud der vier pleidooien, in zake
Willem III en den slag bij Saint Dénis. De zaak scheen zeer
hachelijk te staan voor den aanklager, toen de verdediger zelf
een nieuwen getuige aantrof, die de schaal geheel deed overslaan. Wanneer werkelijk aan diens getuigenis zooveel gewicht
moet worden gehecht als de hoogleeraar Fruin meent, dan
moet men diens conclusie aannemen en blijft Willem schuldig
aan eene ongerechtigheid, die niet gering is, en aan het zich
verschuilen achter een onwaardig sophisme, om die ongerechtigheid te verdedigen. Of wij er werkelijk dat gewicht aan moeten
hechten, zal het best blijken uit het verhaal dier gebeurtenissen,
waarbij ik in de hoofdzaak de beide geleerden, den generaal
en den hoogleeraar, op den voet zal kunnen volgen en slechts
hier en daar eenige toevoegsels en opmerkingen van mij zelven
er bij zal behoeven te geven. Over den slag zelven vooral meen
ik hier iets breeder te mogen uitweiden dan de generaal Knoop
dat in de Academie wenschelijk achtte.
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II.
In een vroeger artikel 1 ) heb ik, den veldtocht van Willem III
in 1676 beschrijvende, over de aanleiding tot den vredehandel te
Nijmegen en het verloop van den oorlog tusschen Lodewijk XIV
en de Europeesche coalitie, die den naam van „de Groote Liga"
droeg, voldoende uitgeweid, om dat hier niet te behoeven te
herhalen. Die oorlog werd door de bondgenooten met zeer
weinig geluk gevoerd. Sedert het grondgebied van de Republiek
in 1674 voor goed van de Franschen was bevrijd, was de
krijgskans in België hun bepaald tegen. In 1676 had Louvois
een nieuw stelsel van oorlog voeren in die streken begonnen ;
voortaan kwamen de Franschen elk voorjaar zeer vroegtijdig te
velde , tastten eenige der talrijke maar in zeer slechten staat
verkeerende, slecht uitgeruste en onvoldoend bezette vestingen
der Spanjaarden aan, ter de bondgenooten hunne macht tot het
ontzet bijeen konden trekken, en dwongen ze tot de overgave
zonder dat de in der haast opgerukte tegenstander het kon
beletten, omdat het Fransche leger het Zijne verre in getal en
gehalte overtrof. Was het doel bereikt, dan bleef het leger te
velde op 's vijands grondgebied en op 's vijands kosten leven
en verhinderde door zijne overmacht elke onderneming van
diens zijde, om, als de gelegenheid zich aanbood, plotseling
op nieuw de eene of andere vesting te omsingelen en in te
nemen, eer de tegenstander er iets tegen kon doen. Op die
wijze werden de bondgenooten afgemat, verteerden vruchteloos
hunne krachten en leden jaarlijks verliezen, die onherstelbaar
waren. Hunne legers deden in getal, maar vooral in leiding en
samenstelling voor de onder één opperbevel staande Franschen
onder, en de vele vestingen vorderden dikwijls het beste deel
hunner macht als garnizoen, het eenige, maar niet altijd doeltreffende middel om ze te bewaren. Zoo was 't in 1676 gegaan,
toen in Mei Condé en Bouchain waren veroverd en Willem III

1

) In den Gids, van September en October 1880.
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slechts door zeer bijzondere omstandigheden aan een nederlaag
ontsnapt was bij zijne hopelooze poging tot ontzet; toen hij
vervolgens het langdurige én tallooze offers vorderende beleg
van Maastricht had moeten opgeven, zoodra het Fransche leger
onder Sciginberg tot ontzet oprukte, en onderwijl ook Aire was
verloren gegaan. Zoo ging 't andermaal in 1677 ; alleen waren
toen de verliezen nog zwaarder. Eene der gewichtigste en sterkste
grensvestingen van België, Valenciennes, werd den l sten Maart
ingesloten en den 17defl reeds vermeesterd door een der verwonderlijkste wapenfeiten, waarvan de krijgsgeschiedenis dier dagen
gewaagt, door een coup de main van de mousquetaires en
grenadiers te paard van het Maison du Roi. En reeds vijf dagen
later werden twee steden te gelijk ingesloten, Kamerijk, de
sterkst bezette vesting van de geheele grens , en Saint Omer.
Om dit laatste, dat verreweg het zwakste was, te ontzetten,
spoedde Willem III zich onverwijld, alleen met zijne Nederlandsche troepen, naar Vlaanderen, en waagde op den 11den April
eenen veldslag bij Mont Cassel tegen eene veel talrijker Fransche
legermacht onder Monsieur, 's konings broeder, die door den
maarschalk hertog van Luxemburg werd bijgestaan, met geen
anderen uitslag echter dan eene, zij 't ook roemrijke, dan toch
zeer bloedige en volkomen nederlaag; eene week later waren
beide vestingen in Fransche handen. In den zomer bepaalde
Louvois zich weder tot verdediging. Maar ook nu gelukte den bondgenooten zoomin eene onderneming, om het Duitsche leger, dat
in den Elzas onder hertog Karel van Lotharingen opereerde en
het vorige jaar Philipsburg had ingenomen, aan de Sambre met
het Nederlandsche te vereenigen, als het nog veel slechter dan
dat van Maastricht geleide beleg van Charleroi, dat moest
worden opgebroken, zoodra de Franschen tot ontzet in beweging
kwamen. Nauwelijks waren daarop de bondgenooten in de winterkwartieren gegaan, of het Fransche leger sloot Saint Ghislain
in, eene kleine vesting, maar van gewicht, omdat zij den
toegang tot Mons afsloot: eer de bondgenooten zich weder
hereenigd hadden en genaderd waren, was zij al gevallen. Van
dien tijd af was Mons geblokkeerd, en alleen eene bezetting
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van 13 Nederlandsche bataljons belette, dat de eenige vesting,
die Brussel dekte, den vijand reeds nu in handen viel.
Terwijl dus ramp op ramp de bondgenooten in België trof,
wogen de geringe voordeelen, soms op ander oorlogstooneel
behaald, geenszins daartegen op. Ja, de overwinningen, door den
keurvorst van Brandenburg op Lodewijks bondgenoot Zweden
behaald, konden haast een nadeel geacht worden. Want zonder
van invloed te zijn op het eigenlijke doel van den krijg, konden
zij slechts dienen om den strijd te verlengen. Weldra toch was
't bekend, dat de koning van Frankrijk 't als een punt van
eer beschouwde, te zorgen, dat zijn eenige bondgenoot niet om
zijnentwil schade leed, terwijl hij zelf voordeelen verkreeg. Alleen
door beslissende slagen in België kon Lodewijk verdeemoedigd
worden ; daar alleen lag de beslissing, daar alleen was voor de
bondgenooten een zoo al niet eervolle dan toch draaglijke vrede
te verkrijgen.
Ondertusschen had het vredescongres te Nijmegen reeds bijna
anderhalf jaar geduurd, zonder dat men een stap gevorderd
was. Eindeloos was er getwist over de meest futiele quaestiën
van vorm en etiquette, en toen men eindelijk tot de handeling
zelve kon overgaan, stonden de partijen op een zóó verschillend
standpunt, kwamen van alle kanten zóó verschillende eischen
voor den dag, dat er geene mogelijkheid scheen om ooit tot
overeenstemming te geraken. 't Leek wel alsof er maar ééne
mogendheid was,.die ernstig den vrede begeerde, de Republiek,
die meer en meer gebukt begon te gaan onder den last des
oorlogs en al minder en minder in staat was hare verplichtingen na te komen of den bondgenooten aan 't verstand te
brengen, dat ook zij verplichtingen hadden. De Regentenpartij,
die in het jaar 1672 van 't kussen was geraakt, stak het hoofd
weder op als partij van den vrede, zoo mogelijk van een algemeenen vrede, maar, bleek die onmogelijk , dan van eenen
afzonderlijken, van een opgeven van het bondgenootschap.
In het veld geslagen, gaf Willem III in het kabinet den
strijd niet op. Zoo goed als 't in gevecht zijn leven, waagde hij
in de staatkunde zijn eigen persoon. Om eene nadere verbintenis
21
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met Engeland mogelijk te maken, aarzelde hij niet zijn geheele
huiselijk geluk in de waagschaal te stellen en dreef hij, zonder
dat er eenige persoonlijke genegenheid van weerskanten bestond,
zijn huwelijk met Maria Stuart, oudste dochter van den hertog
van York en vermoedelijke erfgename der kroon van GrootBrittannië, door. ''t Was de hoogste inzet op eerre zeer twijfelachtige kaart , maar de eenige die hij kon uitspelen.
In weinige woorden stelt prof. Fruin in het licht wat Willem
hierdoor bewerkte. „Hij stelde voor, dat de Koning, in overleg
met de Staten-Generaal, de voorwaarden van een algemeenen
vrede ontwerpen en die dan met den klem van Engelands
macht aan de partijen opleggen zou. Frankrijk , hoe onwillig
ook , zou zich daarin liever voegen dan Engeland tot de alliantie
te zien toetreden, en van de geallieerden was wel tegenspraak,
maar geen blijvende tegenstand te vreezen. De vrede zou tot
stand komen en daarvan zouden Engeland en Engelands koning
de eer hebben." 't Gelukte Willem koning Karel te bewegen
tot het sluiten van het tractaat van 26 Januari 1678 met de
Staten, waarin de voorwaarden vermeld stonden, welke beide
mogendheden billijk achtten en , des noods met geweld, den
oorlogvoerenden zouden opleggen. Een groot voordeel was
behaald; 't gold nu echter het te behouden. En Lodewijk XIV
en zijne diplomaten waren tegenstanders, tegen wie zelfs Willem
III kwalijk opgewassen was ; zij vonden elk zwak punt van
den vijand en wisten hem daar te treffen. Thans maakten zij
gebruik van de inwendige verdeeldheden, die zoowel in Engeland als in Nederland bestonden.
Zonder zich openlijk tegen Engelands begeerte te verzetten,
wierpen de Franschen zwarigheden op en hielden de onderhandelingen slepend. Intusschen stookten Fransche agenten het
vuur der tweedracht aan tusschen Koning en Parlement, die,
de een voor Zijne praerogatieven, de ander voor zijne privilegiën
bezorgd , elkander in het oog hielden met een wantrouwen als
niet dikwijls bestaan heeft tusschen twee machten, welke samen
moesten werken om één land te regeerera — een tweedracht, die bij
het karakter van den toenmaligen partijstrijd in Engeland onver-
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mijdelijk was. En tegelijkertijd knoopten andere Fransche
zendelingen verbindingen aan met enkele regenten in de
Republiek, en slaagden er maar al te wel in om aan de oude antistadhouderlijke partij een nieuw leven in te blazen. Bovenal
waren het de heeren van Amsterdam, die zoowel om het handelsbelang als uit vrees voor eene te groote machtsontwikkeling
van den stadhouder — eene vrees, waaraan diens eigen gedragingen maar al te veel voedsel hadden gegeven — begonnen te ijveren
voor vrede op alle maar eenigszins draaglijke voorwaarden en
daarom eiken maatregel tegenhielden, waardoor de coalitie versterking kon ontvangen, zooals de opname van Engeland in
het verbond tusschen den Keizer, Spanje en de Staten. Een
niet geringer gevolg hadden de Fransche inblazingen in Engeland.
Zoodra Karel II aan het parlement geld vroeg om eene groote
krijgs- en zeemacht op de been te brengen , begon dit voor de
vrijheid te vreezen en allerlei voorwaarden , waar de Koning
geen vrede mede hebben kon, aan eene toestemming te verbinden. Zoo verliepen er weken , zonder dat het tractaat van
Januari, het groote werk van den Prins, eenige vrucht droeg.
En intusschen was het voorjaar gekomen en met het voorjaar
Louvois.
't Is de moeite waard om bij Rousset te lezen , hoe uitnemend de groote minister zijne maatregelen nam , om te beletten
dat iets van zijne plannen uitlekte en hoe hij niet alleen het
krijgskundig, maar ook het staatkundig belang wist in 't oog
te houden. Lang voor de bondgenooten maatregelen van tegenweer hadden kunnen treffen, werd plotseling Vlaanderen door
de Fransche legerbenden overstroomd en Gent , de sleutel van
dat land, omsingeld en in weinige dagen overmeesterd. Even
kort hield het sterke Yperen, dat werd aangetast met alle
middelen , waarover Vauban te beschikken had , het uit. Half
Vlaanderen was in 's vijands handen, het grondgebied van de
Republiek onmiddellijk bedreigd, de gemeenschap met Engeland
moeilijk gemaakt. België was bijna weerloos en reeds half
overheerd.
Ware 't Lodewijk te doen geweest om veroveringen te
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maken , had zijne politiek geleken op die van Napoleon , de
Spaansche Nederlanden waren hem toen bijna zeker ten prooi
gevallen. Maar even zeker zou een algemeene oorlog onder
voorgaan van Engeland en Nederland het gevolg zijn geweest.
En niets was minder zijne begeerte. Niet minder dan de
coalitie verlangde hij naar vrede. Daarom hield hij even
plotseling op, als hij zijn aanval had begonnen , als 't ware midden in zijn zegetocht, en wachtte de uitwerking zijner overwinningen af. Daarnaar wilde hij zich richten bij het stellen zijner
eischen; want thans was hij zoover vooruitgedrongen, dat Öf
een algemeene oorlog d een vrede volgen moest.
In Engeland was een oogenblik de opwinding groot; in
allerijl werden de reeds geworven bataljons naar Brugge en
Oostende overgescheept, maar toen. de Franschen onbeweeglijk
bleven , bedaarde de ijver en brak de twist tusschen Koning en
Parlement weder uit , zoodat Karel zich opnieuw gedwongen
zag dit te verdagen. Anders was de uitwerking in Holland
geweest. Werd de oorlog nog langer voortgezet , klonk 't uit
den mond der anti-stadhouderlijke regenten , dan stond een
tweede inval der Franschen van Vlaanderen uit en op zijn
minst het verlies der Generaliteitslanden voor de deur. Met voorweten der regenten van Amsterdam schreef de pensionaris dier
stad, Van den Bosch, die uit partijzucht zich niet schaamde
den landsvijand dienst te doen als spion en agent , aan D'Estrades
met de vraag , of de Koning ook genegen zou zijn een afzonderlijken vrede met de Staten te sluiten. De Franschman had
de onbeschaamdheid als voorwaarde te stellen , dat Holland
zich eerst onwillig zou verklaren om de drukkende lasten van
den oorlog te laten voortduren. En zoozeer had partijhaat en
vrees de gemoederen bevangen , dat die eisch gehoor vond,
niet alleen bij de vroedschap van Amsterdam , maar in de Statenvergadering van Holland : weldra legde eene commissie
uit de laatste den stadhouder het gevoelen van de meerderheid
der provincie voor, dat de oorlog moest gestaakt worden , zonder verder op Engeland te wachten.
't Eenige wat Willem kon verkrijgen was een uitstel om
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met Engeland in overleg te treden, en, ware 't naar den wensch
van Amsterdam gegaan , zelfs dat zou niet zijn gegund.
Intusschen had ook Lodewijk zijne eischen geformuleerd.
Den 15 den April verkondigden zijne gezanten te Nijmegen,
waar eerst nu eigenlijk de werkelijke handelingen aanvingen,
op welke voorwaarden hij vrede wilde sluiten en hoe lang hij
aan die voorwaarden wilde gebonden wezen , tot den 10 den Mei
namelijk. 't Waren geen overmatige eischen: zij verschilden
weinig van die, welke Engeland en de Staten in het Januaritractaat billijk hadden verklaard. Voor de laatsten waren zij
zelfs gunstig te noemen. Zij kregen Maastricht terug en een
handelstractaat, zooals zij begeerden ; daarenboven werd eene
rij van vestingen in België tot hunne en Engelands geruststelling als barrière tegen Frankrijk aan Spanje overgelaten,
dat, ieder erkende 't, overigens de rekening moest betalen
door den afstand van Franche Comté en van een aantal der
veroverde steden. Evenmin werd van het Duitsche rijk te veel
geëischt : de afhankelijkheid van Lotharingen kon kwalijk ergernis
geven. Alleen ééne voorwaarde was hard. Zweden zou volkomen
voldoening ontvangen, dat wilde zeggen, alle aan Denemarken
en Brandenburg verloren bezittingen terugkrijgen. Evenwel ook
daarom, om der wille der Noordsche bondgenooten, die alleen
van den oorlog voordeel hadden gehad, zouden noch de Staten,
noch de Keizer of iemand anders den strijd nutteloos willen
voortzetten.
In de voorwaarden lag dan ook niet de moeilijkheid, evenmin als het groote punt van verschil tusschen Willem III en
de heeren van Amsterdam en hunne medestanders; veeleer in
de vraag : zal Lodewijk den vrede opleggen, zal ieder afzonderlijk met hem vrede sluiten, of zal er één algemeene vrede
worden doorgedreven, dien Frankrijk moet aannemen. Deze
vraag was nergens uitgesproken, maar lag opgesloten in het
Fransche aanbod. Want dat alle bondgenooten op dien termijn
bereid zouden zijn dat aanbod aan te nemen, was ondenkbaar.
Lodewijks handelwijze was juist hierop berekend. De Staten
moesten tot den afzonderlijken vrede worden verlokt, zelfs ten
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koste van opofferingen ; dan was de coalitie verbroken, het
Engelsch-Nederlandsche verbond doelloos. Was de Republiek
eens uit de coalitie getreden, dan verviel voor Engeland alle
reden om zich in den strijd te mengen, dan moest Spanje zich wel
goedschiks, kwaadschiks voegen. Ook voor Keizer en Rijk werd
't dan onmogelijk den strijd voort te zetten, en eindelijk waren
dan ook Brandear-u
'c rg en Denemarken verplicht zich te schikken
en alles af te staan, wat zij gewonnen hadden. Was dat geschied,
wat was dan natuurlijker dan dat deze laatsten hunne vernedering, de verijdeling hunner dierbaarste verwachtingen zouden
wijten aan de bondgenooten, die hen hadden verraden; dat zij
voortaan liever den machtigen koning, die zoo trouw zijne
bondgenooten bijstond, die niet duldde, dat hun eenig verlies
werd opgelegd, tot vriend kozen dan de zelfzuchtige kramerrepubliek, het onbetrouwbare Engeland, het pretentieuse maar
machtelooze Spanje, den afgunstigen Keizer, die ten slotte tegen
het protestantsche Noordduitschland nog niet veel anders optrad
dan zijne voorvaderen en niemand in Duitschland eenige macht
wilde laten verwerven? En dit niet alleen, ook eerre eindelooze
reeks van twisten onder de bondgenooten, van wederkeerige
beschuldigingen en betwiste aanspraken, die alle nadere verstandhouding vooreerst onmogelijk maakten, zou het gevolg
zijn, zoodat hem, Lodewijk, vooreerst de handen vrijgelaten
moesten worden om, zonder oorlog te voeren, opnieuw roof te
plegen aan het Duitsche Rijk en de Spaansche monarchie.
Wie zoo klaar den toestand inzag als Willem III en zij, die in
zijn vertrouwen deelden, moest de bedoelingen van den koning
zonder moeite begrijpen. Maar de partijzucht, de vrees voor
verder verlies, de hoop op betere tijden, verblindden in die
dagen niet alleen de antistadhouderlijke regenten, maar ook
het grootste gedeelte van het volk in de Republiek. Wat hielp
het langer te strijden voor bondgenooten, die uitsluitend eigen
voordeel zochten en ons geld en onze vloten gebruikten, zonder
eenige verplichting jegens ons, of zelfs jegens het algemeen
verbond na te komen? Had de uitslag tot nu toe niet ten
duidelijkste het hopelooze van verderen strijd aangetoond ? Het
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„Naar uwe tenten, o Israël!" klonk luide in elke stad van
Nederland.
Op die stemming was Lodewijks plan gebouwd. Hij zag
volkomen goed in', dat deze de beste bondgenoot was , dien hij
voor zijne doeleinden behoefde. Want alleen eene reeks van
afzonderlijke vredesverdragen, al gaven die hem schijnbaar
minder dan een algemeen tractaat hem verschaffen kon, was
voor hem aanneemlijk. Niets stond hem meer tegen, niets
vreesde hij meer dan een algemeenen vrede. Want geen vorst
heeft zoo het D i v i d e et impera tot zijne leus gemaakt, zoo
stelselmatig weten toe te passen. Niet alleen de Nijmeegsche
vrede, maar ook alle vredesverdragen, die later in den strijd
om het Europeesch evenwicht als merkteekenen staan, kunnen
het getuigen: het Regensburger bestand, de vrede van Rijswijk,
zelfs de verdragen van Utrecht en Rastadt. Tegen die staatkunde
was zelfs Willem III op den duur niet opgewassen.
Men beoordeelt Lodewijk XIV dikwijls verkeerd. Omdat al
zijne handelingen iets theatraals hadden, den stempel der
ostentatie droegen, ziet men te dikwijls het zeer reëele zijner
bedoelingen voorbij. Hij, de vorst bij wiep het uiterlijk vertoon
zoozeer op den voorgrond trad, dat het als een deel zijner
staatkunde kon gelden, was er geenszins de man naar om den
schijn voor het wezen te nemen , om zich te vergenoegen met
een schijn van oppermacht. Hij wilde Europa, ja de geheele
wereld beheerschen, maar hij trachtte dit niet te doen op eene
wijze, waarvoor zijne krachten te kort schoten. Ook in Frankrijk
was hij alleenheerscher geworden, zooals, met uitzondering van
den eersten Napoleon, geen mensch vóór of na hem het is
geweest, in die mate, dat het hem toegeschreven woord : l'état
c' e s t m o i, de volle waarheid was. Hij was dat echter alleen
geworden , door de gedragslijn der groote staatslieden , die onder
zijnen vader en tijdens zijne minderjarigheid Frankrijk hadden
beheerscht, te volgen met eene consequentie, die bij den op den
troon geboren, in het gevoel van vorstelijke willekeur groot
geworden koning bewondering verdient. Geen oogenblik aarzelde
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hij, waar 't noodig was, persoonlijke voorkeur of eigen gemak
op te offeren , waar 't belang van den Staat, zooals hij dat
opvatte, dat eischte. Den ministers, die hij wist te kunnen vertrouwen, liet hij in eigen kring eene voorbeeldelooze vrijheid;
aan 't geen zij noodig achtten onderwierp hij zich zonder morren,
al strookte 't niet met eigen inzicht of wensch, zoodra hij maar
overtuigd was, dat zij beter op de hoogte waren van het punt
in quaestie dan hij zelf. Louvois, Colbert, Lionne en, in beperkten
kring, Vauban, Turenne en enkele anderen mochten voor hem
ontwerpen en uitvoeren, mits hij den naam had van het te
hebben bevolen. Zij waren als de oogen, die voor hem mochten
zien, als de handen, die voor hem mochten tasten en grijpen.
Maar hoe groot de macht der ministers was, zij groeide geen
oogenblik die des konings boven het hoofd. Ieder, die in zijne
nabijheid kwam, gevoelde 't : niet de minister, niet de veldheer,
alleen de koning was meester. Voor niemand in Frankrijk, hoe
hoog geplaatst ook, was macht of eer, aanzien of rijkdom te
verkrijgen, dan door des konings gunst alleen. Vandaar dat hij
den grootgin adel, de prinsen van den bloede vooral, zoo streng
in toom hield, ze vernederde tot glansrijken lakeiendienst,
want zij hadden een naam, die eenmaal eene macht was geweest,
en hij, de leerling van Mazarin, wist wat de Staat had geleden,
zoolang die macht nevens de macht des konings gegolden had.
Vandaar ook dat voortdurend uiterlijk vertoon, die bijna afgodische eerbied, dien hij eischte, en waarvan niemand op den duur
meer de slaaf was dan hij zelf. Want dagelijks, bij alle verrichtingen des levens om zoo te zeggen, moest aan geheel
Frankrijk, ja aan de geheele wereld worden getoond, dat
er maar één was, die heersehte, maar één was, die gediend
mocht worden : de koning.
Zoo wist hij eene halve eeuw lang de meest onbeperkte
alleenheerscher te zijn, dien de wereld kende. Maar alleen een
man van zijn ijzeren wil, die zich letterlijk altijd meester was,
die van alles kennis nam, zich met alles bemoeide, die, bij alle
despotische luimen van het oogenblik, geheel en al bleef
opgaan in het koningschap, die niemand, zelfs niet de meest
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geliefde maitresse, toeliet over hem te heerschen, kon dat wezen.
Zijne opvolgers waren hem al te ongelijk om zulk eene taak
te vervullen, en daar staat en maatschappij onder zijn langdurig
bestuur eenera vorm hadden gekregen, die alleen op die wijze
kon blijven bestaan, raakten beiden weldra uit hunne voegen en
was de omwenteling alleen reeds daarom zoo spoedig mogelijk.
Zooals in Frankrijk, wilde Lodewijk ook in Europa heerschen.
Maar daartoe waren nog heel andere krachten noodig dan waar
over hij toen te beschikken had.
Met een leger van 280,000 man, waarvan ruim 160,000 in
het veld beschikbaar waren ('t zijn de getallen, die Rousset voor
1678 opgeeft), kon ook het toenmalige Europa op den duur
niet in bedwang worden gehouden, als het eendrachtig was.
Op zee was 't zelfs de vraag, of niet Engeland en Nederland
afzonderlijk reeds tegen Frankrijk bestand waren. 't Kwam er
dus voor Lodewijk op aan, steeds verdeeldheid te zaaien, steeds
te zorgen , dat enkele der Staten van minderen rang in hem den
natuurlijken bondgenoot zagen, dat de machtige mogendheden
belet werden hare krachten recht te ontwikkelen. Aan alle
eerzuchtigen — en hoe vele waren er niet in die dagen onder
de Staten van Europa, die een veel hooger rang wilden bereiken
dan op 't oogenblik hunne krachten gedoogden ! ik noem slechts
Zweden, Denemarken, Brandenburg, Hannover, Beieren, Savoye —
aan alle eerzuchtigen moest worden bewezen, a1,3't ware dagelijks
aangetoond, dat eer, macht en aanzien alleen te verkrijgen waren
voor wie de nederige dienaar wilde wezen van den grooten
koning van Frankrijk. Vandaar ook op het gebied der buitenlandsche staatkunde dat vertoon, die verregaande aanmatiging,
die brutale verachting van het volkenrecht, maar tevens die
schijnbare grootmoedigheid en getrouwheid, als tot zelfopoffering
toe, voor wie zich aan Zijne zijde hield. 't Was bijna alles fijne
berekening, maar werd tevens op den duur gewoonte, en, zoo
goed als de afgodische vereering en het overdreven ceremonieel
aan het hof, door de gewoonte behoefte, zoodat in het laatst
soms eene enkele maal werkelijk het ware belang werd opgeofferd
-

aan ijdel vertoon, aan nutteloos handhaven van het prestige.
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Wilde Lodewijk slagen in zijne politiek , dan moest hij vóór
alles er op bedacht zijn, zijne naburen zoo goed als weerloos
te maken en zijn eigen gebied onaantastbaar. Bij de toenmalige
wijze van oorlogvoeren maakte hij zich daardoor zoo goed als
onoverwinnelijk. Zelfs in den jaren achtereen voorbeeldeloos rampspoedig gevoerden Spaanschen Successieoorlog bleef het oude
gebied van Frankrijk, de grens van 1660, ongeschonden — zóó
geheel had hij het weten te omgeven met een kring van veroverde landstreken en provinciën. Geen vredestractaat werd er
dan ook door hem gesloten zonder aanwinst van grondgebied
en vestingen, zonder openlaten tevens van vraagpunten, welke
hij, zoodra het verdrag geteekend was, eigenmachtig in zijn
voordeel uitlegde en besliste, door het dilemma te stellen:
toegeven of opnieuw strijden. De afgematte tegenstanders, met
elkander, gelijk bij vroegere bondgenooten maar al te dikwijls
geschiedt, op slechten voet geraakt, zagen zich overmand, eer
zij hunne krachten weder konden verzamelen, eer zij nieuwe
samenwerking konden verkrijgen en moesten den feitelijker
toestand erkennen in nieuwe tractaten, om straks opnieuw uit
hun rust te worden opgeschrikt.
Zoo werd Frankrijks macht vermeerderd, Frankrijks grens
uitgezet, aan Frankrijks vijanden de wet gesteld. Zoo werd
tevens getoond aan ieder, die niet vast besloten was tot tegenstand tot op het uiterste, dat er geen baat was bij verzet, maar
alleen bij onderwerping, dat er geen recht bestond voor den
grootera koning, maar dat hij alleen gunsten bewees. Ieder
tractaat hield als 't ware eene gunst in, zoo al niet jegens de
partij, dan toch jegens een bondgenoot van deze, — eene gunst,
die gewoonlijk daarin bestond, dat Lodewijk zijne eischen iets
beperkte. Bij ieder aanbod om een tractaat te sluiten was
daarom meestal een termijn bepaald, binnen welken de door hem
bepaalde voorwaarden moesten worden aangenomen, op straffe
van verderen strijd. Want ieder aanbod om vrede te sluiten
moest van zijne zijde eene gunst schijnen, iedere voorwaarde
eene concessie, gedaan uit medelijden of uit zuiver christelijke
liefde tot den vrede. Daarom stond hem niets meer tegen dan
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de bemiddeling van eene onzijdige mogendheid, die niet den
schijn aannam van hem nederig te verzoeken toch niet verder
te oorlogen, maar die hem hare eigene voorwaarden wilde
stellen. Kon hij zulk eene bemiddeling niet afslaan of geheel
nutteloos maken, hij zocht liever buiten den middelaar om een
tractaat te sluiten, althans den schijn aan te nemen, alsof
hij uit vriendelijke welwillendheid jegens den middelaar vrede
sloot. Nooit echter mocht hij handelen met een geheel ongebroken verbond, dat kon schijnen hem de wet te stellen. Het
prestige van zijne veel hoogere macht en hooger positie moest,
het kost wat het wilde, bewaard blijven. Want op dat prestige
berustte voor een goed deel zijne macht. De tien jaren van
1678 tot 1688 hebben bewezen, hoe hij daardoor, door steeds
zijne vijanden verdeeld te houden en door tegenover ieder
tegenstander eene wederpartij te stellen, die op Frankrijk
steunde, Europa wist te beheerschen en zijn gebied uit te breiden, zonder dat hij ooit een oorlog behoefde te voeren.
't Was in den grond hetzelfde stelsel als dat, 't welk hij
gevolgd had tegenover de machten, die in Frankrijk met het
koningschap gestreden hadden. Maar wat daar volkomen gelukte
was in Europa niet altijd mogelijk, omdat daar altijd volken, vorsten en staatslieden waren, die bovenal zelfstandigheid begeerden
en zich d nooit, d slechts voor een oogenblik voor hem bogen
en den strijd telkens weder begonnen, totdat hij aan 't einde
van zijn leven moest toegeven, dat Frankrijk niet meer zou
zijn dan eene der andere mogendheden.
Men vergeve mij deze uitweiding; ik heb gemeend haar mij
te mogen veroorloven, omdat zij in nauw verband staat met
de gebeurtenissen , die ik nu moet gaan beschrijven, te meer,
omdat die gebeurtenissen licht den indruk kunnen maken, alsof
het Lodewijk XIV bovenal om den schijn van macht te doen
was. Keeren wij thans tot het verhaal der gebeurtenissen terug.
Frankrijk had den 15den April zijne voorwaarden gesteld,
Amsterdam den 25 sten tot onmiddellijk aannemen daarvan
geraden ; maar de Hollandsche langzaamheid verloochende zich
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niet. Noch in Holland noch in de Staten-Generaal kon een
besluit tot stand komen. Herhaaldelijk moesten Van Beverningh
en zijne medegevolmachtigden te Nijmegen den koning om
verlenging van den termijn verzoeken en blijde zijn , dat die op
bijna beleedigende wijze werd verleend. En daarbij bleef het
niet. Lodewijk wilde den Hoogmogenden Heeren, die in Europa
zulk eenen toon aansloegen en keizers en koningen de wet
durfden stellen , doen voelen, dat hij ook hen onder den voet
had, dat ook zij alleen door nederig buigen voor zijn wil voor
den ondergang konden bewaard blijven. Waarschijnlijk wilde hij
daarbij tevens het wantrouwen tegen hen in Europa vermeerderen en hun prestige eenen duchtigen stoot geven.
Van uit zijn hoofdkwartier te Wetteren in Vlaanderen betuigde hij aan de Staten-Generaal , zijne goede vrienden en
bondgenooten (eene formule, maar eene die bittere ironie
bevatte), zijne hooge goedkeuring over hunne tegenwoordige
gezindheid en verklaarde hij zich bereid hun nog meer gunsten
toe te staan, zelfs de gevraagde barrière in België en de toezegging, dat hij daar geene verdere veroveringen zou maken,
mits zij een afzonderlijk vredesverdrag met hem sloten; hij
noodigde hen daarom uit, hem eene deputatie in zijne
legerplaats te zenden, om over het bespoedigen van den vrede
te beraadslagen. 't Was kras, maar de Hoogmogenden kusten
de hand, die_ hen zoo streng kastijdde, en Van Beverningh
kwam zelf een eerbiedig antwoord aan Z. M. overhandigen. Hij
bracht eene memorie, van den lsten Juni gedateerd, terug,
waarin de koning, met betuiging van tevredenheid over het tot nog
toe gehouden gedrag der Staten, zooals prof. Fruin het noemt,
„verkondigde hetgeen hij beschikt had. Hij stond een wapestilstand van zes weken toe, die eerst niet 1 Juli zou aanvan-'
gen, op voorwaarde, dat de Staten zich verbonden, ingeval de
geallieerden verzuimden zich dien tijd tot het sluiten van den
vrede ten nutte te maken, verder gedurende den oorlog onzijdig
te blijven. Tot den asten Juli hadden zij tijd om zich te beraden."
Tot zoolang had het leger bevel geene stad aan te tasten. Kon
de koning grootmoediger zijn?
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De Staten-Generaal, op 't oogenblik geheel onder den invloed
van de Amsterdamsche heeren, van de tegen Willem saamverbonden regenten Valckenier en Hooft, besloten met ongewonen
spoed de voorwaarden aan te nemen en de bondgenooten tot
hetzelfde aan te manen. Maar alleen Spanje, dat anders den
algeheelen ondergang vooruitzag, sloot zich bij hen aan; de
overige mogendheden wilden er niets van hooren, en 't regende
in de gezantenconferenties in Den Haag klachten en verwijten
van weerszijden ; de Nederlanders hielden den bondgenooten het,
slecht nakomen hunner verplichtingen voor en deze beschuldigden hen van weinig minder dan lafheid en kwade trouw. Doch
de vrede scheen er niet minder zeker om. Zelfs Willem bood
geen tegenstand meer; hij wilde zijne krachten niet in eene
vruchtelooze worsteling verspillen en wachtte betere tijden af.
Om te verhinderen , dat Holland en Amsterdam wederom het
spel van 1650 zouden beginnen, diende hij zelf een voorstel
tot vermindering der krijgsmacht in. Ja, hij schreef op eerbiedigen toon aan koning Lodewijk om hem zijn belangen , vooral
ten opzichte van zijn Fransch leen , het vorstendom Oranje,
aan te bevelen.
De Staten berichtten, dat zij vóör den i sten Juli den vrede
zouden teekenen, te zamen met -Spanje en wie van de bondgenooten wilde toetreden.
Terwijl de Staten dus op het punt stonden den strijd op te
geven en nog vruchteloos met de bondgenooten overlegden,
hoe den schijn te redden alsof de coalitie nog bestond , had
Lodewijk geen geringer voordeel in Engeland behaald. Behendig
gebruik makende van' de hoog gerezen geschillen tusschen
Karel II en het Parlement, had hij den koning tot een verdrag
overgehaald, waarbij deze, tegen belofte van Fransche subsidie,
beloofde het leger te zullen afdanken en het Parlement te
verdagen. Door dien werkelijk zeldzamen voorspoed werd Lodewijk overmoedig en verloor hij een oogenblik de voorzichtigheid
uit het oog, die ontegenzeggelijk in die dagen Zijne staatkunde
kenmerkte. Hij vergat, dat den wankelmoedigen, trouweloozen
Stuart geen tractaat, ook niet met hem, den grooten koning,
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bond, als hij zijn belang anders inzag. Te Nijmegen liet hij door
zijne gezanten verluiden, dat hij natuurlijk Maastricht niet zou
ontruimen, eer Zweden volkomen voldoening had verkregen.
Tot nu toe is dat algemeen gehouden voor de oorzaak van
den plotselingen ommekeer, die nu volgde. Maar prof. Fruin
heeft duidelijk aangetoond, dat ook de vraag omtrent het al of
niet voortduren der blokkade van Mons daartoe heeft medegewerkt. Terzelfder tijd overlegden de Nederlandsche gedeputeerden en de Spaansche Gouverneur-generaal met den hertog
van Luxemburg over de demarcatielinie en andere punten
betreffende de verhouding der legers in België, en daarbij trad
de Fransche veldheer op met den eisch, dat Mons geblokkeerd
zou blijven tot na de ratificatie, onder voorwaarde dat er
wekelijks eene bepaalde hoeveelheid levensmiddelen zou worden
binnengebracht. Zoo weinig zagen de Franschen het gewicht
dier vorderingen in, die misschien alleen moesten dienen om
eene zekere pressie op de Nederlanders te oefenen , dat de
gevolmachtigden te Nijmegen nog den lij den Juli zich in dier
voege uitlieten, dat zij Mons zouden teruggeven, als dat n a de
wisseling der ratificatiën hun in handen viel, zoodat het niet
scheen te zullen gebeuren, als de vesting vroeger capituleerde,
wat bij eene blokkade op dezen voet, bij het onvoldoende van
den toevoer, hoogst waarschijnlijk was. In Nederland hadden
die eischee echter groote ongerustheid gewekt; men begon er
op eens de Franschen te wantrouwen : gingen dezen zóó te werk,
meenden velen, dan kon er van een eerlijken vrede geen sprake
zijn. Zelfs te Amsterdam begon men zoo te spreken. Evenzeer
werd Karel II beangst, dat hij zich de handen te veel had
gebonden en zijn invloed op het vasteland had verbeurd. Hij
weigerde het pas gesloten tractaat met Frankrijk te bekrachtigen ; het Parlement kwam bijeen en stond nieuwe gelden toe
voor het onderhoud der onlangs geworven troepen. En wat
meer zeide, Sir William Temple, de gevolmachtigde op het
vredescongres, die juist in Engeland was, ontving een geheele
andere instructie om met de Staten te handelen. Hij kreeg last
dezen voor te slaan, een verbond te sluiten , waarin thans aan
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Frankrijk een termijn werd gesteld, binnen welken het op de
oude voorwaarden vrede kon krijgen, onder bedreiging dat
anders geweld zou worden aangewend. Eenmaal in gang gebracht,
was de beweging niet te stuiten. Temple vond voor zijn voorstel in Den Haag de best mogelijke ontvangst. Reeds den 26sten
was het tractaat geteekend. Het hield in, dat, als Lodewijk
niet vóór 11 Augustus afzag van zijne laatste eischen, Engeland
en Nederland hem de in het tractaat van Januari vastgestelde
voorwaarden met kracht van wapenen zouden opleggen. Op
denzelfden dag vertrok Willem naar het leger.
Hoe vreemd het klinken moge, Lodewijk XIV, de vorst, die
bijna altijd in oorlog verkeerde, van wien men zeggen kan, dat
zijne vredesverdragen steeds de aanleiding waren tot nieuwe
oorlogen, was allerminst een oorlogzuchtig vorst. Zijn krijgvoeren, eene enkele gelegenheid — de aanval van 1672 op de
Republiek — uitgezonderd , was bij hem steeds ondergeschikt aan
eene diplomatieke handeling; 't was bij hem werkelijk niets
dan het voortzetten eener politieke actie met kracht van wapenen , zooals Clausewitz, in zijn beroemd werk Vo m K r i e g e,
den oorlog noemt.
Hij had dan ook thans , nu zijne politieke en militaire hafidelingen tot nu toe zóó voorspoedig geweest waren, dat hij op
het punt stond er een groote winst door te behalen , allerminst
de begeerte om , door stijf hoofdig op zijne eischen te blijven
staan, alles weer op losse schroeven te zetten ; integendeel, hij
zocht zoodra mogelijk de begane fout goed te maken en alleen
maar zijn prestige te redden, dat hem nu meer dan ooit veel
waard moest zijn. Met zeldzame behendigheid begon dan ook
de Fransche diplomatie haar terugtocht, zoodra het gevolg der
al te hooge eischen was gebleken.
In Den Haag liet Lodewijk verluiden, dat er wel middelen
konden worden bedacht om omtrent Mons tot eene schikking
te geraken; te Nijmegen daarentegen werd met een beleg
gedreigd, waartegen, naar men algemeen overtuigd was, de vesting , trots de sterke Nederlandsche bezetting, evenmin bestand
zou zijn als eenige andere Belgische sterkte.
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Maar. de Staten lieten zich thans verlokken noch bang maken ;
de Prins kon ongehinderd zijne toebereidselen voortzetten. Toen
wendde Lodewijk zich naar Engeland. Door een der vele Fransche avonturiers, die aan alle hoven werden gevonden, een
zekeren Ducros; op 't oogenblik agent van den hertog van
Holstein te Londen en tijdelijk belast met de waarneming der
belangen van zijn bondgenoot Zweden, liet hij, als uit naam
van Zweden, voorstellen doen, die Karel II aangenaam in de
ooren moesten klinken. Frankrijk zou, heette het, door Zweden
aangemaand , van zijne laatste eischen afzien , als Karel de
onzijdigheid van Spanje bij een eventueel Voortzetten van den
oorlog door de overige bondgenooten wilde waarborgen. Karel,
altijd bevreesd, dat zijn parlement hem in tijd van oorlog van
zich afhankelijk zou maken, gaf daaraan gehoor en aan Ducros
verlof, Temple den last over te brengen om Zweden in
zijne pogingen tot behoud des vredes bij te staan. De slimme
Franschman zorgde er voor, in Den Haag, waar hij zich op
weg naar Nijmegen moest ophouden, zooveel van zijn last
bekend te laten worden als voldoende was om de Nederlandsche
staatslieden weder te doen twijfelen aan Karels bedoelingen.
Bevreesd om plotseling door hunnen onbetrouwbaren bondgenoot in den steek te worden gelaten , moesten zij williger het
oor leenen aan de Fransche aanbiedingen.
Te Nijmegen hadden D'Estrades en zijne ambtgenooten intusschen reeds den 29sten Juli verklaard, dat hun meester alleen
ter wille van Zweden de vestingen moest bezet houden, maar
overigens den vrede zoo ernstig begeerde, dat hij er met eene
deputatie der Staten gaarne persoonlijk over in overleg wilde
treden en die zelfs tot Saint Quentin te gemoet wilde gaan. Doch
de Staten bleven standvastig. Nu gingen de Fransche gezanten
den Eden Augustus, na de aankomst van Ducros, nog een stap
verder en verklaarden, dat de koning zijnen eisch liet vallen,
maar daarom te meer, ten einde alle verdere vijandelijkheden
te voorkomen en bovenal ten einde Zwedens voldoening te
verzekeren, op bovengenoemde conferentie bleef aandringen.
't Was weder, zooals prof. Fruin opmerkt, uitnemend over-
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legd. Werd dit voorstel aangenomen, dan moest, daar de zaak
in vijf dagen onmogelijk haar beslag kon krijgen, de termijn
van 11 Augustus voorbijgegaan zonder dat de vrede geteekend
was, zonder dat de Staten den oorlog in vereeniging met
Engeland konden beginnen. Dan was het tractaat van 26 Juli
vervallen, en was 't uit met het Engelsch-Nederlandsche verbond,
dan kon Lodewijk zijne vroegere houding weder aannemen en
de Staten, terwijl hij hun de wet voorschreef — want zij waren dan
machteloos tegen hem — overstelpen met de bewijzen zijner gunst,
zooals te Wetteren was geschied. Zijn prestige zou schitterend
zijn hersteld. Maar de Staten, hoe vredelievend ook — zij gaven
er in die dagen de onzijdigheid van het Kleefsche voor prijs --bleven volharden.
Lodewijk wilde in geen geval den oorlog hernieuwen, allerminst als Engeland mede tegen hem kon optreden. Daarom gaf
hij liever op het laatste oogenblik toe. Hij instrueerde zijne gezanten in dien zin. Dezen deden nog den 9 den eene laatste poging:
zij beweerden, dat zij niet teekenen konden zonder naderen
last, maar toen de 10de Augustus was aangebroken en de Staten
van geen toegeven wilden weten, verklaarden zij zich bereid te
teekenen. In allerijl begon men den tekst der beide verdragen,
dat met de Staten en dat met Spanje, vast te stellen. Maar
daartoe ontbrak nu de tijd. 't Was drie uur in den middag
geworden, eer men het eerste gereed had, en nu moesten de
oorkonden worden geschreven, die geteekend moesten worden.
't Zou al wel zijn, als men daar dien avond nog toe kon komen.
Maar als men eerst ook het tweede tractaat, dat met Spanje,
in officieele bewoordingen brengen en er de oorkonden van
gereed maken moest, dan schoot de tijd verre te kort. En dan
zou men den 10den hebben laten verstrijken zonder te teekenen
en was de vrede verloren. Van Beverningh wist zich niet te
helpen ; hij zag zijn eigen werk reddeloos te loor gaan, den vrede,
het oogmerk zijner partij, zich als uit de handen ontsnappen.
Maar de Franschen wisten raad. Niet ongaarne zeker lieten Van
Beverningh en zijne ambtgenooten zich door hen overhalen, om,
natuurlijk alleen om den vrede te redden, het eigen tractaat reeds
22
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nu te teekenen : dat met Spanje zou men intusschen gereed
maken; den volgenden dag zou men er terstond aan beginnen
en er weldra mede klaar zijn. En zoo geschiedde het, dat in
den laten avond van den 'O den Augustus 1678, even vóórdat
de fatale termijn verstreken was, de Nederlandsche gevolmachtigden alleen, zonder de Spanjaarden — rechtstreeks tegen hunnen
last, naar Fagel en vele anderen beweerden , en zeer zeker
regelrecht tegen het verbond van Spanje en Nederland — met
Frankrijk te Nijmegen vrede sloten.
Terstond bijna bleek de arglist der Franschen. Door dit
luisteren naar hunnen raad liep Nederland gevaar alles te verliezen, wat door het krachtig volhouden der Staten was gewonnen.
Want met eene kwade trouw, als zelfs bij de Fransche
diplomaten zeldzaam was (waarvan dan ook Rousset de blaam
op de Spanjaarden werpt, of liever op Willem III en zijne
„acolyten"), werden door hen allerlei moeilijkheden gemaakt
en beletselen opgeworpen bij het vaststellen van den tekst van
het verdrag met Spanje, zoodat dit niet tot stand scheen te
kunnen komen. Het gevolg hiervan was, dat Frankrijk in vrede
verkeerde met Nederland, maar met Spanje nog in oorlog bleef.
Feitelijk was daardoor de coalitie vernietigd. Maar er was,
merkt Fruin op, ook nog een ander voordeel bij, dat wel kon
geacht worden op te wegen tegen het opgeven der laatste eischen.
Wanneer thans Mons ware gevallen, dan had Lodewijk die vesting
niet kunnen houden , omdat zij tot de aan Nederland toegestane
barrière behoorde, maar hij had wel aan de teruggave nieuwe
voorwaarden kunnen verbinden en zoo nieuwe eischen doordrijven. „Doch," zegt hij, „Mons is niet gevallen. Daarvoor heeft
Willem III gezorgd."
Wenden wij ons nu naar het oorlogstooneel.

Het Fransche leger onder den hertog van Luxemburg had
sedert het voorjaar van 1678 stelling genomen aan de grenzen
van Brabant en Henegouwen. De blokkade van Mons was
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daardoor gedekt en tevens werd Brussel voortdurend bedreigd.
Sprongen de onderhandelingen te Nijmegen af, dan was de val
van de vesting waarschijnlijk en zweefde de hoofdstad in onmiddellijk gevaar. De graaf van Waldeck, die in afwezigheid van Zijne
Hoogheid als veldmaarschalk het bevel voerde over het Nederlandsche leger, nam dan ook zijne maatregelen met het oog op de
dekking van Brussel en eenigermate ook op het ontzet van Mons.
Hij had zijn hoofdkwartier te Vilvoorden. Toen in de tweede
helft van Juli de kans op hernieuwing des oorlogs begon te
herleven, werd dit laatste het hoofddoel.
Van het Nederlandsche leger lag een vrij aanzienlijk deel
in de Belgische vestingen, die daarenboven bijna alle Spaansche
troepen in beslag namen, zoodat, zelfs nadat de contingenten
der bisschoppen van Osnabrck en Munster, die voor dezen
dienst subsidiën van de Staten en Spanje ontvingen , waren
aangekomen, de geheele beschikbare macht in het begin van
Augustus door Waldeck slechts op 36 bataljons infanterie kon
berekend worden, welker sterkte hoogstwaarschijnlijk door elkander
niet veel meer dan 5 à 600 man werkelijk onder de wapenen
zal zijn geweest. De kavallerie maakte wel met het aanzienlijke
cijfer van 114 eskadrons een beter figuur; maar dit was voornamelijk verkregen door de indeeling der regimenten bij de
Nederlandsche ruiterij te veranderen, zoodat deze nu meestal
3 in plaats van 2 eskadrons hadden, maar de eskadrons uit 2
in plaats van 3 kompagnieën bestonden. Wanneer men verneemt
dat de 25 Osnabrcksche eskadrons slechts een 1500 paarden
telden, dan kan men moeilijk aannemen, dat er veel meer dan
10 à 11,000 ruiters en dragonders zijn geweest. Daarbij kwamen
later nog een paar Brandenburgsche ruiterregimenten en eenige
weinige Spanjaarden, zeker bijna uitsluitend kavallerie. Daarom
waag ik het ook geenszins generaal Knoop te volgen, die,
de sterkte van het leger besprekend, van de verschillend opgegeven getallen het hoogste, 45,000 man, het waarschijnlijkst
acht. Integendeel vermoed ik, dat het eerder onder dan boven
de 35,000 is gebleven. Daarnevens moet ik echter opmerken dat
mij de voor het Fransche leger opgegeven cijfers— 50,000 man
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onder Luxemburg en 20,000 onder Montal en Quincy voor
Mons — zeer hoog schijnen. 't Ontbreekt ons echter aan alle
opgaven, waarop die cijfers steunen, zoodat er geen oordeel
over te vellen is.
Zooals gezegd is, vertrok de prins van Oranje den 26 sten Juli
van Honselaarsdijk naar het leger. Zijn secretaris Huygens,
wiens dagboek over dit jaar thans is uitgegeven, verhaalt, hoe
hij voor dien afstand, die door den Prins en zijn onmiddellijk
gevolg : Bentinck, Ouwerkerk en den markies De Grana, den
keizerlijken commissaris bij het leger in België en sedert den
dood van den gezant Lisola den hevigsten tegenstander, dien
Frankrijk aan het keizerlijke hof telde, in 13 uren werd afgelegd,
twee dagen gebruikte, en 't blijkt dat hij dat nog zeer vlug
vindt. Willems tocht bewijst, dat men ook in die dagen snel
kon reizen : van Honselaarsdijk naar Vilvoorden zou toch ook
thans zeker minstens een uur of 5 sporens vorderen.
Den 2 den Augustus brak het leger op en naderde langzaam
de vijandelijke krijgsmacht, die weldra achteruit trok om dichter
bij Mons te zijn. Met de Fransche verkenningstroepen en
fourageurs had zoo nu en dan eene botsing plaats. Men wachtte
op generaal Spaen, die zich met zijne Brandenburgers eerst den
8sten bij de hoofdmacht voegde, en kwam toen den 11den Augustus
bij Steenkerke in het gezicht van den vijand, die bij Soiguies
aan de Senne stond, maar den volgenden dag die stelling opgaf
en eene andere, dichter bij Mons, innam, waarin hij den aanval
der bondgenooten verbeidde en elke beweging hunnerzijds in
't oog kon houden.
Wat benoorden Mons valt bij het dorpje Obourg eene beek
in het riviertje de Haisne, dat, voorbij de vesting stroomende,
als 't ware eene verdedigingslinie van het blokkadekorps vormde.
Die beek maakt eene diepe voor in het zeer bergachtige terrein,
zoo aanzienlijk zelfs, dat zij op de kaart van België in Stielers
atlas duidelijk zichtbaar is, en vormde dus eene vallei tusschen
twee steile hoogten, die grootendeels dicht begroeid waren.
Westelijk achter de beek lag de hooggelegen heide van Casteau,
tusschen het bosch van Mons ten zuiden en een ander kleiner
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bosch noordwaarg. Aan de overzijde, oostwaarts voor de beek,
lagen, amphitheatersgewijs omhoogstijgende, de molen , het dorp
en het kasteel van dien naam, en ten zuiden , tegenover het
bosch van Mons , insgelijks op eene hoogte aan de overzijde ,
de abdij van Saint-Dénis. Langs deze en door Casteau liepen
de twee eenige wegen , die over de beek westwaarts voerden ;
overigens waren de oevers aan weerszijden zoo steil en bewassen , dat men ze zoo goed als onbegaanbaar kon achten.
't Waren als 't ware twee breede holle wegen , die van het
kasteel en de abdij afdaalden tot de beek en dan weder steil
naar boven liepen. Uitnemende plaatsen dus voor eene verdediging, al was op die plaatsen, zooals generaal Knoop opmerkt,
het terrein misschien minder ontoegankelijk dan zoowel door
Franschen als door Nederlanders om verschillende redenen is
beweerd. Evenwel moeten wij in 't oog houden , dat ook andere
ooggetuigen , met name de Engelsche officieren , die wij al genoemd hebben , hoog van de moeilijkheid van het terrein opgeven.
Die sterke punten links en rechts bezet houdende als voorwerken hunner stelling, hadden de Franschen zich op de heide
van Casteau gelegerd. Zij waren daar in voortdurende gemeenschap met het blokkadekarps, dat in weinig tijd kon worden
bijgesprongen, als het bedreigd werd, en hielden de vlakte aan
de Haisne van de hoogten uit in het oog. Elke beweging der
bondgenooten, om die rivier over te trekken, zelfs als zij zoover oostwaarts gingen als Binche , moest hun in 't oog vallen ,
en eer de vijand overgetrokken was, kon de hoofdmacht van
het Fransche leger dit al gedaan en zich met het blokkadekorps
vereenigd hebben. Eenen aanval op hunne eigene stelling
meenden zij niet te behoeven te vreezen ; zij achtten die volkomen onaantastbaar.
Op denzelfden dag, dat de Franschen deze stelling betrokken, hadden de Nederlanders en hunne weinige bondgenooten
zich bij Braine le Comte nedergeslagen. Vandaar brak men den
volgenden dag op, om het door de Franschen verlaten Soignies
te bezetten en dan verder op te rukken in de richting van
Mons. In het leger liepen natuurlijk allerlei geruchten omtrent
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den vrede. 't Was er bekend, hoe Frankrijk den 6den zich tot
concessiën had bereid verklaard, maar eene afzonderlijke conferentie met de Staten zocht. Zooals van zelf spreekt, was
men in een leger, dat uit soldaten van beroep bestond, niet
zeer gunstig voor den vrede gestemd, want vooral het uitzicht
van spoedig versterkt te zullen worden door een vrij talrijk
korps Engelsclien, dat in Vlaanderen op het verstrijken van
den termijn van 10 Augustus wachtte, gaf verschen moed en
alle hoop op een goeden uitslag. Daarenboven, de legers
hadden zoolang werkeloos tegenover elkander gestaan , dat zij
blijde waren in beweging te komen. Intusschen waren alle
nadere tijdingen uitgebleven en liepen er dus de meest uiteenloopende geruchten.
Nu echter, te Braine le Comte, in den morgen van 13 Augustus , werd aan Huygens het vroeger reeds vermelde gedrukte
stuk van Van Beverningh getoond. Deze had namelijk, zoodra
de artikelen van het tractaat waren vastgesteld en hij had
afgesproken dien avond tot teekening over te gaan, op den
namiddag van den 10den Augustus een bericht over het gebeurde
van dien morgen en het voornemen van dien avond aan de
Staten-Generaal gezonden. Dit kan zeker niet vóbr den volgenden morgen bij die vergadering ter tafel zijn geweest en
was toen, zooals dat met zulke stukken ging, wier bekend
worden men op prijs stelde , gedrukt. Zulk een gedrukt exemplaar las nu Huygens op den morgen van den 13 den . Ware 't
niet, dat Huygens, bij al zijne treurige hoedanigheden, waardoor het lezen van Zijne dagboeken een gevoel van diepe minachting voor zijn persoon en karakter te voorschijn roept, in
geenen deele van onnauwkeurigheid kan beschuldigd worden
en dat hij hier veel te veel omstandigheden verhaalt om aan
eene vergissing te kunnen denken, wij zouden het geval vreemd
vinden. Want van een bericht, dat den 11 den 's avonds uit Den
Haag was verzonden en den 13 den 's morgens vroeg in het leger
te Braine le •Comte gelezen werd, moet men bijna vermoeden,
dat het met een koerier is verzonden geworden. Maar niet
alleen dat Huygens daar niets van vermeldt , wat op zich zelf
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geen bewijs is, daar hij zeer vele dingen van belang met stilzwijgen voorbijgaat, maar ook van elders blijkt zoo iets niet.
Hadden de Staten echter dit stuk aan den kapitein-generaal
verzonden, opdat hij er zich naar richten zou, dan zouden zij
aan den koerier zeker niet een bloot gedrukt bericht hebben
medegegeven, maar ook brieven, waarschijnlijk, ja ik durf zeggen zeker, met eenige wenken , zoo niet bevelen. In geen geval
had hij het dan zoo volkomen kunnen ignoreeren als hij heeft
gedaan. Wij kunnen dus niet anders aannemen, dan dat de
post een of meer exemplaren van den brief heeft overgebracht,
wat te eerder aan te nemen schijnt, omdat vele officieren dien
dag brieven blijken ontvangen te hebben, welke allen inhielden ,
dat het sluiten van den vrede op handen was. Dat de post in
dien tijd maar zoo korten tijd behoefde als bij dit geval blijkt,
verdient zeer zeker opmerking. Op het bericht zelf, waaraan
Fruin , zooals wij weten, zóó bijzonder veel hecht dat voor
hem de vraag er door beslist schijnt, kom ik nog terug.
Dien dag werd Soignies bezet. Den volgenden, den 14den Augustus, een Zondag , brak het leger al vroeg op, zuidwaarts over
de Senne , en bereikte tegen 10 uur Roeulx , wat niet alleen uit
Huygens blijkt, wiens ,,Roeles" alleen door de kaart begrijpelijk wordt , maar ook uit het verhaal bij Rousset. Daar was
men tegen 10 uur tegenover de stelling der Franschen, aan de
overzijde van de hoogten , die tusschen die stelling en het leger
inlagen. Men kon daar zoowel het leger van Luxemburg als het
blokkadekorps zien , en zelfs bij de abdij van Saint-Dénis troepen
waarnemen, eenmaal zelfs een groep officieren , waarbij men
den vijandelijken veldheer vermoedde , die — dat wist men
naar 't schijnt — in die abdij zijn hoofdkwartier had. Het leger
was op zijn marsch evenwijdig met den vijand gekomen ; er
werd halt gehouden en onder de leiding van Waldeck werden
den troepen de stellingen aangewezen , van waaruit de aanval
moest geschieden , dien Willem voornemens was te doen , om
Luxemburg uit de nabijheid van Mons te verdringen en
die vesting te ontzetten. Na de ontvangst der vredelievende
berichten op den vorigen dag schijnt het bevel om zich tot
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een veldslag gereed te houden eenige verwondering te hebben
verwekt; althans een der Engelsche getuigen verklaart, dat men
in 't leger zóó vast aan den vrede geloofde , dat men bij het
opstellen in slagorde meende , dat dit geschiedde om salvo's te
doen ter eere van den vrede. Doch de strijdlust was er niet
minder om bij soldaten en bevelhebbers.
Het terrein was dicht begroeid en veroorloofde den bondgenooten , zonder door de zorgelooze Franschen te worden
opgemerkt, de hoogten , die hen van dezen scheidden, te
naderen. De dragonders, toen nog geheel eerre bereden infanterie, zooals in den Amerikaanschen burgeroorlog weder in
gebruik is gekomen, door ruiterij ondersteund, namen ze onder
generaal Weibnom , den dapperen ouden Lotharinger, wiens
naam bij elke krijgsdaad der Nederlanders in dien tijd vermeld
wordt , in bezit en maakten dus een aanval op de Fransche
stelling mogelijk. Terwijl die verder werd voorbereid, de graaf
van Waldeck den bataljons hunne stellingen aanwees en de
graaf van Hoorne , de generaal der Nederlandsche artillerie ,
het geschut op de hoogten tegenover het Fransche centrum in
batterij bracht, zette de Prins zich met den hertog van Monmouth , Karels bastaard, die het Engelsche hulpkorps aanvoerde
en zijne troepen vooruit was gesneld op hoop van den slag
te zullen bijwonen, aan een middagmaal in de open lucht. Het
geschutvuur begon reeds, terwijl hij nog aan tafel zat, en tegen
1 uur nam de strijd een aanvang.
De bewegingen der bondgenooten hadden Luxemburg tot
de overtuiging gebracht, dat zijn tegenstander er alles aan wilde
wagen om Mons te ontzetten. In de stelling, die hij thans
innam, achtte hij zich echter zoo goed als veilig en wat hij
vreesde , was alleen een aanval op het blokkadekorps bezuiden
de Haisne. Hij had daarop Zijne maatregelen berekend, en
meende ook daar eiken aanval te kunnen afslaan door bijtijds
troepen naar die zijde te zenden. In den morgen van den 14 den
was hij in persoon den vijand gaan verkennen en had hem op
marsch gezien in de richting naar Roeulx, 't geen hem deed
vermoeden, dat Willem werkelijk zou trachten de Haisne in
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de buurt van Ville sur 1'Haisne over te steken om het blokkadekorps aan te grijpen; zijne eigen stelling, dacht hij, moest
ook zijn tegenstander onoverwinnelijk achten. Tegen 9 uur keerde
hij in zijn hoofdkwartier, de abdij van Saint-Dénis, terug om
verder af te wachten wat de vijand doen zou. Ongeveer op
denzelfden tijd kwam daar de zoon aan van maarschalk
D'Estrades, door zijnen vader gezonden om de tijding van het
sluiten van den vrede met de Staten op den avond van den
10den over te brengen. Hij had snel gereisd, maar langs omwegen,
om het vijandelijk gebied te ontwijken en had dus drie dagen
noodig gehad om van Nijmegen naar Mons te komen.
De officieele tijding bracht den maarschalk in verlegenheid.
Wat nu te doen, daar de bondgenooten kennelijk eenen aanval
in den zin hadden en van geen vrede schenen te weten ? In
't eerst wilde hij de ontvangen tijding aan den tegenstander
mededeelen : een brief werd geschreven en een trompetter
bevolen dien over te brengen. Maar weldra rezen er bij hem
bedenkingen. Paste 't wel dat hij zulk een stap deed? Gaf hij
zich niet den schijn van eenen aanval te willen voorkomen,
alsof hij dien vreesde ? Wat zou de koning zeggen, als hij zoo
iets vernam, hij, die zoo buitengemeen kitteloorig was op 't punt
van eer? En daarenboven, de vijand wist zelf even goed,
dat het vrede was ; wilde hij dien niet erkennen en toch slag
leveren, dan was 't niet de zaak van hem, die niet uitdaagde
maar stil in zijn legerplaats bleef, dat te verhinderen. Die
bedenkingen overwogen : de trompetter kreeg tegenbevel. Luxemburg besloot geen poging te doen om den vijand van zijne zijde
aan te tasten, maar evenmin om dezen te verhinderen, het hem
te doen.
Ik kan niet met generaal Knoop instemmen, als hij Luxemburgs handelingen zoo streng veroordeelt. Fruin heeft er
al op gewezen , dat Luxemburg handelde als een cavalier van
zijn tijd in een duel moest doen. 't Was iets anders er toe
uit te dagen dan het aan te nemen, ook al wist men, dat er
eigenlijk geene aanleiding toe bestond. Daarenboven was de
vrees voor den toorn des konings op dit punt zeker niet

346
ongegrond. Ik geloof bijna zeker, dat Lodewijk er door ontstemd
zou zijn geweest. En 't was niet alleen Luxemburg, die dat
boven alles vreesde. De meeste, zoo niet alle Fransche generaals
van dien tijd zouden als hij gehandeld hebben, zouden niet
anders hebben durven handelen.
Terwijl Luxemburg dus geen stap deed om den strijd te voorkomen, nam hij niettemin geen verdere maatregelen om een
aanval af te slaan. Trouwens uit alles blijkt, dat hij dien
volstrekt niet verwacht heeft op het punt, waar hij plaats had.
Zijne onachtzaamheid was zoo schromelijk, dat niet alleen hij
zelf, maar zelfs Rousset haar niet trachten te verbloemen, maar
eenvoudigweg beweren, dat hij niet anders had mogen doen,
omdat de prins van Oranje als 't ware tegen alle rede in
een onmogelijken aanval beproefde en wist te doen slagen. De
verkenning van den ochtend had hem versterkt in het denkbeeld,
dat zijne stelling zoo sterk was, dat de bondgenooten er niet
aan konden denken ze aan te tasten. Zij trokken, dacht hij,
naar de Haisne om aan den anderen oever het blokkadekorps
op 't lijf te vallen ; wat zij tegen zijne stelling mochten ondernemen, kon niet ernstig gemeend zijn. Geen oogenblik schijnt
hij 't noodig of wenschelijk te hebben geacht nieuwe verken
ningen te laten doen , hoezeer het terrein thans elke beweging
des vijands aan zijn oog onttrok. Ook het geweervuur, dat tegen
1 uur in de onmiddellijke nabijheid van zijn hoofdkwartier een
aanval aankondigde op de abdij van Saint-Dénis, dus op den
sleutel zijner stelling, verontrustte hem alleen ten opzichte van
zijne gemeenschap met het blokkadekorps, en hij beval daarom
vier bataljons aan zijnen uitersten rechterflank op te stellen.
Het verschijnen eener afdeeling der bondgenooten, niet ver van
Obourg, versterkte hem nog in zijne meening.
Toen dan ook Willems adjudant-generaal, de Schotsche kolonel
Sir Alexander Colyear, met de Hollandsche garde-dragonders de
boschrijke hoogten om Saint-Dénis bezette en de Fransche voorposten terugdreef, deed Luxemburg niets om deze en de twee
bataljons van het regiment Feuquières, die hun tot steun dienden,
bij te staan. 't Gevolg was dan ook, dat, toen de luitenant-generaal
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Delwigh met de Nederlandsche infanterie van den linkervleugel
van die hoogte af de abdij zelve aantastte, de verdedigers niet
tegen de overmacht opgewassen bleken en de maarschalk in
allerijl zijn hoofdkwartier moest ontruimen en kwalijk zijne eigene
bagage kon redden : Saint-Dénis ging verloren, de Nederlanders
dreven de Franschen tot aan de' beek terug.
Een uur later dan de linker- was de rechtervleugel der bondgenooten, waar de Spaansche gouverneur-generaal hertog van
Villa Hermosa, die een even dapper soldaat als middelmatig
veldheer en staatsman was, zich in persoon met zijne weinige
Spanjaarden bevond, tot den aanval overgegaan. Het kasteel
van Casteau, op den rand der hoogte gelegen, was het uiterste
voorwerk der Franschen, die hier een regiment dragonders en
twee bataljons infanterie hadden geplaatst, onder den maréchalde-camp Rosen, den door Macaulay's schildering welbekenden
lateren belegeraar van Londonderry. Hoe dapper verdedigd ook,
het kasteel moest weldra verlaten worden, en nu drongen de
bondgenooten voorwaarts naar het lager gelegen dorp. Ook dit
moest worden ontruimd, de kerk het laatst ; slechts in een paar
huizen niet ver van de beek en in den daaraan gelegen molen
bleef Rosen zich met inspanning van alle krachten handhaven.
Als hij niet spoedig hulp ontving, zou de Fransche linkervleugel
in de flank gevallen, omgetrokken en vernietigd kunnen worden.
Ook nu echter bleef Luxemburg nog aan zijn denkbeeld
vasthouden. Ja, die aanval op zijn uiterste linkerflank maakte
hem juist nog meer bezorgd voor zijn rechter. Hier, dacht hij,
kon geen aanval ernstig gemeend zijn. En diensvolgens beval
hij den luitenant-generaal graaf van Auvergne de geheele tweede
linie hare stellingen te doen verlaten en er zich mede naar de
overzijde der Haisne te begeven om daar, tegenover Obourg,
eene positie in te nemen, die het blokkadekorps dekte. Om een
uur of drie, toen de beide sterke posten, die den toegang tot
zijn stelling dekten , zoo goed als verloren waren, was die
beweging volbracht en had hij nog maar over de helft zijns
legers te beschikken.
Het geschut der Nederlanders had intusschen de Fransche

348
ruiterij, die op de hoogvlakte van de heide stond, erg geteisterd.
Wel liet Luxemburg zijne artillerie, 30 kanonnen, daartegen
in batterij brengen; maar hoewel nu een heftig kanonvuur van
weerszijden werd onderhouden, bleven de Franschen daar verliezen lijden. Ook dit schutgevecht schijnt Luxemburg niet anders
beschouwd te hebben dan als een middel om hem bezig te
houden. Eerst de berichten van den luitenant-generaal Colbert
de Maulevrier, door hem uitgezonden om den stand van zaken
bij Casteau op te nemen, waren in staat hem tot het bewustzijn
te brengen van het gevaar, waarin hij zweefde. Deze toch had
de geheele macht van den reehtervleugel der bondgenooten in
beweging gezien tegen den hollen weg van Casteau, waarvan
nog maar een klein gedeelte in Fransche handen was, en terstond
begrepen , dat niet aan de zijde van de Haisne, maar hier bij
Casteau en bij Saint-Dénis het gevaar dreigde. Op dit laatste
punt was de Fransche stelling, ook na het verlies der abdij,
althans gedekt door de infanterie van de eerste linie, onder
bevel van den hertog van Villeroi, thans nog luitenant-generaal,
later als maarschalk bekend als de veldheer, die zich te Cremona
liet gevangen nemen in 't midden zijns legers en die te Ramillies
de meest volslagen en verpletterende nederlaag leed, die de
Franschen in die dagen ooit heeft getroffen. Die infanterie sloeg
zegevierend alle pogingen der Nederlanders om over de beek
te dringen af. Willem was er zelf heen gesneld en vuurde zijne
bataljons aan, die van Saint-Dénis naar beneden stormden en
meermalen over de beek kwamen maar telkens weder terug
moesten wijken. De strijd kostte veel bloed, maar bleef onbeslist.
Aan den linkervleugel echter was Rosen op het punt zijn steunpunt, den molen, te verliezen. Inderhaast werden uit den
rechtervleugel 6 bataljons, die nog niet in het vuur waren
geweest, de vier bataljons van het. Fransche modelregiment
„du Roi", en twee van de Fransche en Zwitsersche garde, daar
heen gezonden. Die verzwakking bracht den rechtervleugel niet
in gevaar, daar de geringe ruimte het deploieeren der troepen
belette en Willem verhinderde van zijne overmacht gebruik te
maken ; alleen konden zijne bataljons elkander spoediger aflossen
-
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dan de Franschen, die daarentegen weder het terrein in hun
voordeel hadden. Tegelijkertijd werd aan Auvergne bevel gegeven
om zoo spoedig mogelijk terug te keeren.
De versterking van den linkervleugel kwam juist van pas.
De Hollandsche garde onder kolonel graaf van Solms, naar
wien zij later in Engeland den naam van „Solms' blauwen"
ontving, en de Engelsche en Schotsche regimenten in Nederlandschen dienst onder den graaf van Ossory, den dapperen
zoon van den als hoofd der Cavaliers in Ierland beroemden
hertog van Ormond, hadden de Franschen daar zeer in 't nauw
gebracht en veel terrein gewonnen. Thans drong Maulevrier
ze wederom terug ; ook Fransche kavallerie nam hier, bij het
moeilijke terrein niet dan met enkele eskadrons deel aan den
strijd; de bondgenooten werden tot staan gebracht. De tweede
linie, met name de Duitsche troepen van generaal Chauvet, die
de Osnabriickers aanvoerde, en de Spanjaarden, gaven reden
tot klagen ; de Nederlandsche bataljons, de garde, de Engelschen
en Schotten, het regiment van den hertog van Holstein, de
Fransche refugiés van Roque-Servière en eenige andere infanterie- en dragonderregimenten , hadden den strijd alleen te voeren.
Willem vernam, dat de kans begon te keeren en verliet den
linkervleugel, om aan den rechter zijne soldaten door zijne
persoonlijke aanvoering en niet het minst door zijn voorbeeld
aan te vuren.
't Was intusschen 6 uur geworden. Sedert den middag woedde
de strijd, zonder dat de bondgenooten aan de overzijde der beek
konden stand houden of de Franschen de verloren punten hernemen. Thans kwam Auvergne met zijne door den dubbelen
marsch vermoeide maar overigens versche bataljons aan en
werd terstond achter de kavallerie om, die in het centrum bleef
stand houden, naar de zijde van Casteau gezonden. Zijne komst
deed de rollen omkeeren : de Franschen werden nu aanvallers
en dreven de bondgenooten terug. Maar Willem, die dan naar
den eenera, dan naar den anderen vleugel snelde, voerde *ze
telkens opnieuw in den strijd, die voorbeeldeloos hardnekkig
was. 't Was toen, terwijl het al donker begon te worden, dat
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hij een oogenblik onder een Franschen ruitertroep geraakte, een
eskadron van het regiment Tilladet , dat de garde van Villa
Hermosa had overhoop geworpen en slechts gered werd door
een pistoolschot van zijn trouwen Ouwerkerk, dat den Franschen ritmeester ridder D'Esclainvilliers, die hem reeds het pistool
op de borst had gezet , neervelde. Na eene lange worsteling, toen
de avond was gevallen , wisten de Franschen zich eindelijk
weder van het dorp Casteau meester te maken en deinsden de
bondgenooten op dit punt af. Maar het kasteel bleef nog door
hen bezet. Ware Willem toen beter ondersteund geworden,
dan zou de dappere Roque-Servière een ander lot hebben
gehad; maar de tweede linie onder .Chauvet en ook de ruiterij,
die hier naar Willems meening met voordeel had kunnen optreden , kwamen niet in beweging en zoo moesten de geteisterde troepen terug en werden de refugiés, die zich in 't kasteel
vastgenesteld hadden , omsingeld. Voor hen was geen pardon
te hopen , en wanhopig vechtende vielen zij man voor man, tot
het brandende kasteel door de Franschen was overmeesterd.
Toen was het geheel nacht geworden ; ook bij Saint-Dénis,
waar geen van beide partijen verder terrein had gewonnen ,
verstomde tegen 10 uren het vuur. Een der bloedigste en hardnekkigste veldslagen van dien tijd was geëindigd als zoovele:
niemand wist, wie eigenlijk overwinnaar was.
Aan den rechtervleugel der bondgenooten was de verwarring
niet gering geweest ; de in den middag gewonnen stelling was
weder verloren gegaan en er waren zware verliezen geleden.
Geen wonder, dat men hier, waar men blijde was niet vervolgd
te worden, niet anders dacht dan dat er eene nederlaag was
geleden. De Prins , wiens energie op dit punt niet in staat
was geweest de overwinning aan de zijnen te verzekeren , was
ontstemd , de officieren en heeren uit zijn gevolg waren mismoedig
en bezorgd. Men had geene berichten van den anderen vleugel en
wist bij het donker van den nacht volstrekt niet , hoe de zaken
stonden. Niet weinig was men dan ook verbaasd , toen bij het
aanbreken van den dag niet alleen in de fel omstreden posten
van kasteel , dorp en .molen van Casteau , maar ook verder
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op de heide geen vijand meer gezien werd , terwijl van den
linkervleugel de tijding kwam, dat men de veroverde positie
had behouden en ook geen vijand meer voor zich zag. Alle
gezichten, vertelt ons Huygens , die duchtig in den angst had
gezeten , klaarden op, en men hoorde van niets meer dan van
eene overwinning.
In het Fransche leger was in den laten avond van den slag
de stemming zeker niet veel opgewekter dan bij de bondgenooten. In den middag had men zich laten verrassen, had
onneembaar geachte stellingen moeten ontruimen en was er na
een dag vol ongehoorde inspanning maar op één enkel punt in
geslaagd die te hernemen, waarbij zeer gevoelige verliezen
waren geleden, die juist de beste regimenten hadden getroffen.
Van een der bataljons Fransche garde waren maar twee officieren over, het regiment Feuquières was zoo goed als vernietigd.
Daarenboven was , nu Saint-Dénis den vijand in handen was
gebleven , de stelling onhoudbaar of althans niet meer doeltreffend ; de gemeenschap met het blokkadekorps was nu ernstig
bedreigd. De hertog van Luxemburg besloot dan ook geen
tweeden aanval af te wachten , maar zich met het blokkadekorps te vereenigen. Terstond werd aan dit besluit gevolg
gegeven. In het midden van den nacht verlieten de Franschen
in stilte , zonder door de bondgenooten te worden opgemerkt,
de met moeite behouden of hernomen stellingen en lieten vrij
wat legervoorraad, tenten , wapenen en kampementstukken met
een deel hunner gekwetsten op het slagveld achter, reeds door
die wijze van handelen aanwijzende, dat zij zich niet als overwinnaars beschouwden. In den morgen van den 15den Augustus
namen zij hunne nieuwe stellingen aan de Haisne, meest aan
de overzijde der rivier, in.
Of Willem III, toen hij dien ochtend over het slagveld reed
en de verlaten positie des vijands bezichtigde, het voornemen
had hem te volgen , is niet zeker ; waarschijnlijk echter wel. Maar
er kwam nieuws, dat alle toebereidselen deed staken. Er waren
brieven aangekomen voor Zijne Hoogheid en markies De
Grana , waarbij de eerste van dep raadpensionaris Fagel , de
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ander van den eersten Spaanschen gevolmachtigde te Nijmegen,
markies De los Balbasos, bericht ontving, dat de vrede in den
laten avond van den 10den, of naar de tweede z'eide, in den
vroegen morgen van den 11den tusschen Frankrijk en Nederland
was geteekend.
Aan tafel maakte de Prins het groote nieuws bekend, maar
voegde er bij, dat hij geen officieel bericht van de Staten had
en zou voortgaan , als de gelegenheid het vereischte, te doen
wat de dienst van den staat medebracht, met andere woorden,
dat hij nog geene noodzakelijkheid zag om het ontzet van Mons
op te geven , zoo de vijand de vesting bleef benauwen.
Huygens, onze zegsman , betuigt zijne bevreemding over den
loop der dingen, en wel mocht hij dat. 't Was zeker een vreemd
geval, dat de stadhouder-kapitein-generaal, het opperhoofd van
het leger der bondgenooten, zelfs vijf, dagen na het teekenen
van den vrede, nog geen officieele mededeeling daarvan ontving.
Maar hoewel Huygens er kennelijk iets achter zoekt en niet
onduidelijk te kennen geeft Zijne Hoogheid zelve te verdenken, te
begrijpen is 't niet, hoe men dezen te laste kan leggen , dat hij
geen bericht kreeg. 't Zonderlingste is zeker, dat Van Beverningh ,
die zoo ijverig aan den vrede had gearbeid, niet zorgde, dat zijn
bericht daaromtrent aan den Prins terecht kwam. Hij en zijne
collega's hadden dit bericht medegegeven aan eenen koerier van
de Spaansche gevolmachtigden, die brieven van dezen over
den vrede naar Brussel bracht ; maar het is nimmer aan zijn
adres gekomen. Er is daarover veel te doen geweest, vooral
tusschen Van Beverningh en de heeren van Amsterdam;
maar er is niets naders van gebleken. Alleen zien wij nu bij
Huygens vermeld, dat De Grana een bericht over den vrede
van Los Balbasos had gekregen, en 't is niet onwwaarschijnlijk
dat dit met denzelfden koerier is verzonden geworden, terwijl
b5ch het niet ontvangen van den brief door den Prins door
het verhaal van Huygens wordt bevestigd, daar deze uitdrukkelijk vermeldt, dat de Prins alleen bericht van Fagel had.
Hoewel de redenen om Willem zelven te verdenken er niet
door toenemen, duidelijker wordt de zaak niet. Alleen één ding
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wordt er nog zekerder door : vóór den 15den Augustus is er
geen bericht van het sluiten van den vrede in het leger der
bondgenooten ontvangen.
Hoewel zonder officieele tijding, meende Willem geene
vrijheid te hebben thans den strijd voort te zetten , al zag hij
niet af van zijn voornemen om dit te doen , als Mons niet
anders ontzet kon worden.
Zoowel aan tafel als in zijn antwoord aan Fagel maakte hij
van dat laatste geen geheim. En terecht. Hij was niet opgerukt
om den vrede onmogelijk te maken, maar om te voorkomen ;
dat de Franschen door het in bezit nemen van Mons gelegenheid kregen tot het stellen van nieuwe eischee. En niets was
waarschijnlijker dan dat , als 't niet belet werd, Mons , niettegenstaande den vrede , tot overgave zou gedwongen worden. Niet alleen
omdat het eene Spaansche vesting was en Frankrijk nog geen
vrede met Spanje had gesloten — want van het tegen de tractaten
in afzonderlijk vrede sluiten der Staten wist Willem nog niets —
maar vooral omdat de Franschen misschien zouden blijven vorderen , dat de blokkade gehandhaafd bleef tot de vrede geratificeerd
was. 't Was dan ook vooral om te weten , wat Luxemburg ten
opzichte van Mons wilde doen, dat Willem zijnen getrouwen
Dijkveld, die als gedeputeerde te velde in zijn hoofdkwartier
was , naar dat van den maarschalk zond. Deze was op dit punt
zonder bevelen, maar hij betoonde zich inschikkelijker dan men
zou verwacht hebben , waartoe misschien de halve nederlaag,
die hij had geleden , hoe weinig hij die ook mocht willen
erkennen, veel bijdroeg. Hij stelde eene wapenschorsing van
tweemaal 24 uren voor, om in dien tusschentijd nadere bevelen
te vragen en te ontvangen. Zoowel hij zelf, als de later ter
nadere regeling van de wapenschorsing in Willems hoofdkwartier
verschenen intendant Robert betuigden hunne verbazing over
het slagleveren door de bondgenooten , nadat het bericht van
den vrede al bij de Franschen was bekend geworden, en wilden
nauwelijks gelooven, dat men die tijding eerst den 15 den ontvangen
had. Intusschen , de wapenschorping volgde , en toen die op
het punt stond af te loopen , op den 19 den , berichtte de maar23
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schalk , dat hij in last had de blokkade op te heffen. Eerst
toen konden de beide legers elkander niet meer als vijanden
beschouwen en was de veldtocht en met den veldtocht de
oorlog geëindigd. Den 21 sten vertrok Willem weder naar Den
Haag. Wel had hij nog veel te strijden , eer de vrede voor goed
zijn beslag kreeg, maar voortaan had de strijd plaats in het
kabinet. Hij belette , dat de Staten hun tractaat ratificeerden ,
voordat dat met Spanje was gesloten ; terwijl zij daarbij op zijn
aandrijven de voorwaarde stelden, dat hunne ratificatie niet zou
gelden , als het Spaansche tractaat niet evenzeer goedgekeurd
werd. Maar die laatste strijd ligt buiten het bestek, dat ik mij
gesteld heb. Fruin zegt er terecht van , dat alleen door zijn
krachtsbetoon de vrede van Nijmegen is gered, en verhinderd is
dat die vrede kon worden beschouwd als een gunst , den Staten
door defi, koning bewezen.
Ik heb getracht , aan de hand van Knoop en Fruin , met
toevoeging van enkele bijzonderheden en uitweidingen , te
verhalen, hoe de gebeurtenissen in 1678 plaats hadden en
met elkander in verband stonden. Mij dunkt, er blijkt duidelijk uit, dat de slag alleen is geleverd om Mons te redden; en ik mag er wel bijvoegen, dat Mons niet zou zijn
gered geworden, wanneer de slag niet was geleverd. Niets is
zeker bij het behandelen 'van geschiedenis ondoeltreffender,
ja gevaarlijker dan zich te verdiepen in vermoedens, wat wel
zou zijn gebeurd, wanneer het een of ander feit niet had
plaats gehad. Maar toch is er maar al te dikwijls geen ander
middel van bewijs voor de juistheid van de eene of andere
meening op geschiedkundig gebied. Zoo is 't ook hier. 't Laat
zich moeielijk denken, wat er gebeurd zou zijn, als de slag
bij Saint-Dénis niet was geleverd en niet was afgeloopen
zooals 't geval is geweest. Maar uit de houding van den
Franschen koning blijkt tamelijk duidelijk , dat hij niet zou
hebben toegestemd in het opheffen der blokkade, wanneer de
slag niet had plaats gehad; dat er dan nieuwe moeilijkheden
zouden zijn ontstaan en wie weet wat meer gebeurd zou zijn.
Dit is zeker, het bloed, dat te Saint-Dénis is gestort, is niet
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te vergeefs verspild , want door den slag bij Saint-Dénis alleen
is de vrede van Nijmegen gered.
Zoomin Fruin als Knoop zullen dit, geloof ik, ontkennen.
't Is eene gevolgtrekking uit hetgeen zij zelven, vooral de
eerste, over de zaak verhaald hebben. Maar — zeggen beiden —
dat rechtvaardigt den slag niet. Willem III — zegt de
eerste — had den 13defl moeten doen wat hij den 16 den deed;
want hij wist toen, dat de vrede op het punt stond van gesloten
te worden, dat er niets aan ontbrak dan de teekening. Dat hij
het niet deed, daarvoor moge hij redenen hebben gehad, voor
de rechtbank der zedelijkheid kunnen die niet gelden. En allerminst had hij het recht tegenover Fagel te verklaren : „Ik kan
voor God getuigen, dat ik niet geweten heb, dat de vrede
gesloten was, vóór den 15den Augustus."
Mij dunkt, 't hangt geheel af van het gewicht, dat men
hecht aan het op den 13den Augustus ontvangen bericht, of
men met die uitspraak van den hooggeachten schrijver kan
instemmen. En nu komt het mij voor, dat het gewicht zeer is
overdreven. Daarover nog een enkel woord.
In de eerste plaats rijst de vraag, wat voor een bericht dat
was. Huygens vermeldt niets anders dan dat hij de gedrukte
depêche heeft gelezen, door Van Beverningh aan de Staten
gezonden, en dat hem die gedrukte depêche werd getoond door
iemand uit het gevolg van Zijne Hoogheid, door De Wilde, die
later als diens secretaris voorkomt.
Uit alles blijkt, voor zoover men het ontbreken van nadere
mededeelingen als bewijs mag laten gelden, dat behalve hierdoor op geene andere wijze iets over het aanstaand teekenen
van den vrede is bekend geworden en dat dit stuk in het leger is
gekomen met de gewone post, als eene belangrijke nieuwstijding
overgezonden, misschien wel in een brief ingesloten.
't Was dus geenszins eene officieele mededeeling, door de
Staten-Generaal aan den Prins gezonden. Wij weten niet eens,
of de Prins het stuk zelf ook heeft ontvangen. Het is zeer zeker
waarschijnlijk ; 't spreekt wel van zelf, dat hij er in elk geval
kennis van gekregen heeft, maar weten doen wij 't volstrekt niet.
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Wanneer nu echter die tijding van Van Beverningh door de
Staten-Generaal werkelijk als eene zoo gewichtige tijding werd
beschouwd, dat zij van invloed moest zijn op de bewegingen
des legers, zouden zij dan niet gezorgd hebben, dat zij op
andere wijze den bevelhebber van het leger in handen kwam?
Kan men veronderstellen, dat zij dan alleen een afdruk der
depêche zouden hebben laten zenden, misschien niet eens aan
den bevelhebber, maar aan iemand uit zijn gevolg? Mij dunkt,
neen ! Hadden de Staten-Generaal er zulk een gewicht aan
gehecht, zij zouden terstond na het ontvangen der depêche een
koerier hebben afgezonden met een afschrift en een begeleidend
schrijven, waarin zoo al niet bevelen dan toch wenschen omtrent den verderen gang der operatiën waren uitgesproken. Maar
dat doen zij niet, althans 't blijkt nergens dat zij 't doen.
Zij hechten er dus kennelijk niet zooveel gewicht aan, dat
zij er den Prins van in kennis stellen; wèl zooveel, dat zij
hoogstwaarschijnlijk ter geruststelling van het publiek , de depêche
laten drukken en verspreiden. En als de Staten-Generaal er niet
zooveel waarde aan hechtten, behoefde, neen kon de Prins dat
dan doen?
Maar ik voorzie eene tegenwerping. Men zal mij wijzen op
het feit, dat de Staten-Generaal ook van het teekenen van den
vrede geen officieel bericht zonden en dat de Prins zich tegenover Huygens daarover den 17 den in vrij krasse termen beklaagde.
Hoe kan ik dan, zal men zeggen, willen, dat zij dat dan al den
11 den zouden gedaan hebben? Daartegen moet ik opmerken, dat
de gevallen, dunkt mij, niet gelijkstaan. Eene mededeeling,
dat de gevolmachtigden op het punt waren den vrede te teekenen,
kon alleen dan invloed hebben op de bewegingen des legers,
als zij rechtstreeks en met een toelichtend schrijven kwam van
den souverein ; het bdricht van den vrede, den bevelhebber
toegezonden door den hoogsten ambtenaar, den raadpensionaris,
en door de gevolmachtigden op het vredescongres — want men
vergete niet, dat men in Den Haag moet verondersteld hebben , dat
Van Beverningh den Prins, zooals ook werkelijk het geval was,
had geschreven en zeer zeker niet vermoedde, dat deze die tijding,
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zooals evenzeer werkelijk het geval was, niet ontvangen had —
was daarentegen zoo goed als een bevel om de vijandelijkheden
te staken.
Het simpele feit, dat eene van wege de Staten gepubliceerde
tijding omtrent het aanstaand teekenen van den vrede in het
leger bekend was geworden, kon de Prins ignoreeren, althans
als zonder gewicht beschouwen, zooals hij ook werkelijk gedaan
heeft ; maar het feit, dat de raadpensionaris hem kennis geeft,
dat de vrede is geteekend, is voor hem van genoeg gewicht
om terstond de vijandelijkheden te staken en onderhandelingen
aan te knoopen. Want de eerste tijding — de wijze hoe hij
haar vernam nog daargelaten — hield alleen in, dat er misschien
vrede zou komen, de tweede, dat er vrede was. Dat is een groot
onderscheid.
Er is meer. De gedrukte depêche vermeldde dat de gevolmachtigden van plan waren den 10 den 's avonds tot de teekening
over te gaan ; dat zou dus ongeveer acht uren later plaats
hebben. Maar het bericht, dat werkelijk aan dat voornemen
gevolg is gegeven, kwam niet acht uren, maar acht en veertig
uren na de eerste tijding in het leger. Wij weten, dat dit door
eene wonderlijke onachtzaamheid van Van Beverningh is geschied ;
maar kon Willem III dat vermoeden ? Wat moest deze denken,
op den avond van den 13den, op den morgen van den 14den, nu
elke bevestiging van de vredesgeruchten uitbleef? Mij dunkt,
hij kan kwalijk iets anders vermoed hebben dan dat de vrede
niet geteekend was, want anders zou hij er bericht van hebben
moeten ontvangen.
En dat dit gebeuren kon, was bij eene onderhandeling als
die te Nijmegen maar al te waarschijnlijk. Zoo ooit, dan was 't
in 1678 onvoorzichtig af te gaan op het bericht, dat men hoopte
iets te doen. 't Scheelde maar weinig, of de teekening had niet
kunnen plaats hebben ; ja 't gebeurde alleen nog maar, omdat
de Nederlandsche gevolmachtigden gehoor gaven aan den aandrang hunner wederpartij, die de Staten voor een fait accompli
wilde plaatsen. Ware alles gegaan zooals 't behoorde, hadden
de Nederlandsche gevolmachtigden strikt op de tractaten gelet,
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de vrede zou den 10den niet geteekend zijn. Maar dat is thans
de vraag niet ; wel, of men op verwachtingen kon afgaan. En
daarop kan geen bevestigend antwoord worden gegeven. Al
had Willem veel meer gehecht aan de tijding dan hij waarschijnlijk gedaan heeft, hij mocht er toch de operatiën niet om
staken, en toen hij geen nadere tijding kreeg, moest dit hem
zelfs, dunkt mij, aansporen om voort te gaan.
Wanneer wij vernemen, hoe hij op den 17den, zich tegen
Huygens beklagende dat hij niets naders verneemt, niet eens den
inhoud van het tractaat kent, en zegt te denken, dat er weder
een nieuwe brouillerie is gerezen, dan kan hij in die dagen
niet anders gedacht hebben. En zou hij zich gerechtvaardigd
hebben geacht, wanneer hij, niet wetende of 't oorlog dan wel
vrede was, had stil gezeten en Mons had zien vallen ? Van een
veldheer en staatsman als hij kan men zulk eene denk- en
handelwijze moeielijk verwachten.
Misschien echter zal men mij tegenwerpen : niemand eischt
dit van hem, alleen dit, dat hij, eer hij den aanval ondernam,
eer hij 't tot bloedstorting liet komen, een parlementair naar
den Franschen veldheer gezonden had, om te vernemen of deze
van den vrede wist. Eerst dan zou hij gerechtvaardigd zijn
geweest, wanneer deze halsstarrig was blijven weigeren Mons
te deblokkeeren ; zoo zwaar moest de den 13 den ontvangen tijding
in alle geval bij hem gewogen hebben, dat hij dien enkelen stap
deed. Zeker, wanneer Willem een ijverig voorstander ware
geweest van den vrede, zooals die gesloten is geworden, zou
men dien stap van hem kunnen verwachten. Als hij op den vrede
had gehoopt, zou hij al 't mogelijke hebben vermeden, wat dien
in gevaar had kunnen brengen, alles hebben gedaan om hem
werkelijk tot stand te doen komen. Hij zou dan zeker niet zoo
aan het behoud van Mons hebben gehecht en in geen geval er
om hebben slag geleverd. Maar Willem was van dezen vrede
een tegenstander. Wat hij begeerde was een algemeene Europeesche vrede, door alle bondgenooten gezamenlijk geteekend
en gewaarborgd, juist diezelfde soort van vrede, welken
Lodewijk XIV boven alles zocht te vermijden. En die vrede
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ieder die de geschiedenis der volgende jaren heeft bestudeerd,
zal 't mij wel toestemmen — werd juist onmogelijk door den
afzonderlijken vrede van Nijmegen.
Willem III was een staatsman, het h6ofd van eene staatkundige partij in Europa, een man van sterke hartstocbten,
ijverig strevende naar een doel. Van hem te eischee dat hij,
om toch maar zoo weinig mogelijk bloed te storten, wegens
eene tijding, waaraan hij zeer zeker niet kon twijfelen , maar
aan welke hij zeer zeker ook niet het gewicht hechtte, dat
men er thans aan gehecht wil hebben — eene tijding, die
hem niet aangenaam kan geweest zijn en die, om van invloed
te zijn op zijne handelingen, eene nadere bevestiging bf
liever eene andere tijding dringend noodig had, welke veel
langer dan behoorde uitbleef — dat hij wegens zulk eene
tijding iets zou doen wat voor eiken veldheer, die midden
in zijne operatiën is, uiterst gevaarlijk kan wezen — nl. zich met
zijne tegenstanders in onderhandelingen van twijfelachtig gevolg
inlaten — dat is, dunkt mij, een zeer zware eisch. Zelfs in de
19de eeuw, die de humaniteit op haar vaandel heet geschreven
te hebben, zou 't nauwelijks aangaan, dien te stellen ; in de 17de
komt hij mij geheel onrechtmatig voor. Niet dat ik Willem III voor
wreed houd of dat ik geloof dat hij in staat zou zijn geweest
het bloed zijner soldaten nutteloos op te offeren, om, zooals
Napier 't noemt, eene les in de krijgskunst te nemen, of zooals
Gourville wil, omdat hij, nu het vrede was, dat bloed niet meer
duur achtte. Waarlijk, eigenbelang alleen moest hem daarmede
spaarzaam doen zijn, tenzij een gewichtig doel groote offers eischte !
Want de regimenten, die zoo zwaar geteisterd werden in den
slag, waren zijne beste korpsen : zijne eigene garde, het keurkorps bij uitnemendheid, de Anglo-Schotsche regimenten, wier
gebrek aan tucht hij soms door de vingers zag om hunnen uitstekenden moed, en andere, die hij bij de volgende vermindering
des legers juist zooveel mogelijk ongeschonden bewaarde. Oudgediende, geoefende soldaten waren toen betrekkelijk nog veel
meer waard dan thans; zij waren moeilijk te krijgen en werden,
vooral als zij lang bijeen waren in één korps, zorgvuldig bewaard.
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Zulke soldaten waren geen chair à canon, dat in een paar
maanden weder ver vangen kon worden.
En Willem zag den toestand, ook nadat de vrede gesloten
zou zijn, niet zóó rooskleurig in, dat hij niet meende boven
alles, behoefte te zullen hebben aan een krachtig en geoefend
leger : wie kon zeggen, bij het aanwezig zijn van zooveel brandstof, dat het oorlogsvuur niet zeer spoedig weder zou ontbranden ? Waarlijk 't moesten wel overwegende redenen zijn , die hem
zijne beste regimenten deden aanvoeren tegen stellingen, wier
onneembaarheid eenera tegenstander als Luxemburg verleidde
tot fouten als deze op den 14den beging — fouten, waar Willem
zeker niet op heeft durven hopen ! Zeer zeker echter hebben
toen geene berekeningen , hoe hij zijn doel zonder bloedstorting
zou kunnen bereiken, bij hem gegolden. Door een slag hoopte
hij Mons te kunnen ontzetten; daarom leverde hij slag, zoolang
hij zich niet gebonden achtte.
Dat hij het laatste wel deed, zoodra hij zekerheid had omtrent den toestand, dát bewijst zijne zending van Dijkveld op
den 16den. Nog bleef de tegenstander Mons benauwen , nog
altijd zweefde dit in gevaar ; maar hij pleegde , hoe vast besloten
ook hem zijne prooi te ontrukken, vrede of geen vrede , geene•
enkele daad van geweld , eer hij wist, of dat volstrekt noodig
was. Waarom , moet ik vragen , deed hij zoo niet op den 13den
of 14d°11 , wanneer hij het werkelijk waarschijnlijk had geacht,
dat de vrede gesloten was ? Mij dunkt , daarop is maar één
antwoord : wanneer men wil aannemen, dat hij gehoopt heeft
in den slag Luxemburg zoo volkomen te verslaan , dat deze in
eens de blokkade ophief. Maar zóó sanguinisch was Willem III
toch niet, zóó weinig bekend met zijne eigene krachten en met
die des vijands, dat hij zulke hoogvliegende plannen zou hebben
durven koesteren. Den vijand uit Zijne ,stelling te drijven ,, hem
te toonera , dat hij niet opzag tegen een slag en dat hij niet rusten
zou , tot hij Öf Mons ontzet had , èf , als in 't vorig jaar bij
Mont-Cassel , volkomen buiten gevecht was gesteld — dat, dunkt
mij , alleen kan zijn doel zijn geweest. Maar wij verdiepen ons
hier in vermoedens , over welke men kan disputeeren , maar
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welke men nooit tot zekerheid kan brengen. Mij komt het
voor, dat wij ons op dit terrein niet behoeven te begeven om
aan te nemen, dat Willem III den slag van Saint-Dénis op
den 14 den. Augustus 1678 heeft geleverd niettegenstaande de
op den vorigen dag ontvangen tijding, dat de gevolmachtigden
van plan waren den 10 den 's avonds den vrede te teekenen ,
omdat hij wegens die tijding alleen , bij het uitblijven van elk
nader bericht, nog geen reden had te gelooven, dat aan dit
voornemen gevolg was gegeven.
En evenmin als ik aannemen kan , dat hij reden had om te
gelooven , dat het vrede was, evenmin kan ik ook zijne plechtige verzekering aan Fagel voor een sophisme houden, dat door
het aanroepen van Gods naam, die voor den overtuigden Calvinist zeer zeker geen ijdele klank was , eene beteekenis heeft,
die ons bij een man als Willem III in dat geval zeer zeker
leed moet doen. Te minder nog om het volstrekt noodelooze
er van. Wien ook , Fagel voorzeker behoefde Willem niet te
bedriegen; want Fagel was niet alleen zijn ijverigste medestander, zijn vertrouwde, de man, die den vrede haast nog krachtiger bestreed dan hij, omdat het zegevieren der vredespartij
zijne positie in den staat in het uiterste gevaar moest brengen;
maar Fagel was ook een man, wiens politieke moraliteit niet
zoo heel hoog staat aangeschreven, al is ook het portret, dat
Wicquefort en andere tegenpartijders van hem hebben gegeven,
niet juist. Want, zoover wij Fagel kennen, zouden wij van
dezen wel kunnen vermoeden, dat hij er niet tegen zou hebben
opgezien te doen wat Willem ten laste wordt gelegd, wanneer
hij daarmede eenig staatkundig doel kon hopen te bereiken.
Tegenover zulk een man, ware zulk een leugen volkomen
noodeloos geweest. En voor zulk een slecht man zal men
Willem III toch wel niet willen aanzien , dat hij zonder noodzaak gebruik maakte van iets, dat men wel een sophisme mag
noemen, maar dat m. i. nog veeleer heeten mag een valsche
eed , — iets, dat voor een man van Willems geloof niet minder
kan geweest zijn.
Maar ook hier staan wij aan de grenzen der historische
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kennis, komen wij tot gissingen. Wie zal ons zeggen wat er in
Willems gemoed omging, wanneer hij zelf, dien wij zoo goed
kennen uit zooveel stukken van eigen hand en van de hand
van wie met hem in aanraking kwamen , van vrienden niet
alleen maar ook van vijanden, geen geloof meer verdient?
Geenszins vermeen ik hier bewezen te hebben , dat de
beschuldiging niet juist kan zijn, die door Knoop tegen Willem
is ingebracht en door Fruin eerst wederlegd en daarop opnieuw, zij 't ook anders, uitgesproken is. Maar toch vermeen
ik wel te hebben aangetoond, waarom ik , niettegenstaande de
mededeelingen van Huygens , blijf staan op het standpunt,
vroeger door Fruin ingenomen, en ook nu nog aan Willem III
het recht toeken , de verzekering zijner onwetendheid omtrent
het sluiten van den vrede te bekrachtigen met het aanroepen
van den naam van God.

WILLEM III, DE KONING-STADHOUDER.
(1902.)

Op den 19 den Maart 1902 is het twee eeuwen geleden,
dat de laatste prins van Oranje uit den mannelijken stam van
Willem I gestorven is. Hij is de eenige uit dien stam geweest,
die den koningstitel heeft gedragen, maar voor het Nederlandsche volk is hij de Prins gebleven, — de Prins, van wien het
eens had gezongen, dat hij, zoo klein hij was, toch eenmaal
stadhouder zou worden.
Met geweld heeft het hem dat gemaakt, in de dagen van
uiterste benauwdheid, in dat jaar 1672, dat als met bloedroode
letteren geschreven staat in de jaarboeken onzer geschiedenis.
Toen het volk dat gedaan had en de Prins, de jonge man van
een-en-twintig jaar, gesteld was aan het hoofd van den Staat,
toen was het op eens gerust en aanvaardde met een blij gemoed
den strijd tegen de overmacht, waarvoor het zoo even in radelooze angst had gesidderd. Want het was overtuigd dat het
gered was, nu het het verbond had vernieuwd met het Huis
van Oranje, dat het honderd jaar geleden had gesloten, toen,
in nog benauwder tijden, de Staten van Holland den eersten
Willem van Oranje erkend hadden als 's konings wettigen
stadhouder.
Die overtuiging is niet beschaamd geworden. Nederland is
niet alleen behouden geworden, het trad toen zelfs het schitterendste tijdperk in van zijn geschiedenis. Onder leiding van
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Willem III is het dertig jaar lang het bolwerk geweest der
Europeesche statenvrijheid en heeft het zelfs het machtige
Groot-Brittannië verlost van de tirannie der Stuarts.
Vandaar dat Willem III niet ons alleen toebehoort, dat zijn
stof niet rust in den vorstelijken grafkelder te Delft, onder het
gedenkteeken van den grooten stamvader van de Huizen van
Oranje en Oranje-Nassau. Maar al moeten wij hem deelen met
Engeland, ja met geheel Europa, daarom past het ons, Nederlanders, toch, meer dan Engeland of Europa, zijn nagedachtenis
te herdenken als die van den grootsten van zijn Huis, ja van
zijn volk, op dien eenen na, den grondlegger van ons volksbestaan, Willem I.
Ik wil in deze bladzijden trachten te schetsen, wie en wat
hij geweest is voor Nederland, voor Engeland en voor Europa.
Maar als ik dat doe, als ik hier herinner aan al de groote
dingen welke hij gedaan heeft, dan mag ik ook niet verhelen,
dat de dertig jaren van zijn regeering — want een regeering is
zijn bestuur geweest, al was hij hier geen souverein — wel zijn
het schitterendste maar geenszins het gelukkigste tijdperk onzer
geschiedenis.
Want de Republiek was haar herfst ingetreden en ons volk
begon in kracht te verminderen, de tallooze gebreken onzer
staatsinrichting werden hoe langer hoe voelbaarder. Zoo iemand,
dan kon een man als Willem III de hand geslagen hebben aan
haar verbetering en nieuw leven in ons volk hebben gewekt.
Hij, die Nederland wist te dwingen tot het voeren van den
strijd tegen de overmacht van Lodewijk XIV, had het ook
kunnen dwingen om zich zelf te hervormen. En dat heeft hij
verzuimd.
Dat verzuim wordt hem dikwijls hoog aangerekend. Maar
hij was slechts één man, en het werk, dat hij dringender achtte
dan eenig ander, eischte zijn geheele toewijding. Of hij zich
bewust is geweest wat hij verzuimde, wie zal het zeggen ? Maar
zeker is het, dat hem daarvoor èn tijd èn gelegenheid heeft
ontbroken.
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Onbillijk acht ik het dan ook hem daarvoor aansprakelijk
te stellen. Maar er zijn andere dingen, ergere, die hij gedaan
en die hij verzuimd heeft. Om Nederland te dwingen hem in
staat te stellen tot het volbrengen van de taak, waartoe hij
zich geroepen achtte, heeft hij middelen aangewend, die een
uitermate verderfelijken invloed hebben gehad, heeft hij niet
belet dat dingen werden gedaan, die hij had moeten beletten.
Het is daarmede als met zijn houding bij den moord der
De Witten. Zeker, hij heeft geen schuld gehad aan die schrikkelijkste en schandelijkste gebeurtenis onzer geschiedenis ! Maar
hij heeft niets gedaan om haar te verhoeden, en nog minder
om haar te bestraffen; integendeel, hij heeft de hoofddaders
beloond. Het is waar, daarbij heeft hij het geheele Nederlandsche volk, op de weinige aanhangers van De Witt na, tot
medeplichtigen gehad. Maar, zoo dat hem verontschuldigt, dan
kunnen wij haast elk zijner verzuimen verontschuldigen; want
het geslacht, waaronder hij leefde, achtte die verzuimen niet.
zwaar, behalve degenen, die er onder leden.
Doch het is een grievende gedachte, dat, als wij de waarheid niet te kort willen doen, wij de nagedachtenis van den
grooten Willem III niet kunnen herdenken zonder aan die
verzuimen te herinneren.
Ik heb het niet kunnen nalaten , hier die regels neer te
schrijven. Ik had het liever niet gedaan ; maar een geschiedschrijver is geen lofredenaar. Hij mag niet alleen niets anders
zeggen dan wat hij voor waarheid acht, maar hij moet ook de
geheele waarheid zeggen.
Nu mij dat van het hart is, kan ik te gemakkelijker overgaan tot mijn schets van wat wij te herdenken hebben, als wij
op den sterfdag van Willem III ons te binnen brengen wat
hij heeft gedaan.
Er is verbazend veel over hem geschreven en door sommige der besten onder de geschiedschrijvers. De lezers van
Fruins Vers pr e i d e Geschriften hebben het 'genot gehad
de kennis te hernieuwen met de voortreffelijke studiën, welke
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de betreurde meester aan hem heeft gewijd. In Engeland heeft
Macaulay hem in zijn beroemde geschiedenis van Engeland
een monument gesticht, schitterender dan eenig gedenkteeken
van marmer of metaal; de groote Ranke heeft zijn werk vereeuwigd in meer dan een van zijn geschriften. En in de
omvangrijke geschiedkundige letterkunde der negentiende eeuw
neemt de geschiedenis van zijn tijd zulk een groote plaats in en
in die geschiedenis staat hij zoo op den voorgrond, dat alleen
reeds een geheele bibliotheek kan gevormd worden uit de
boeken, waarin over hem en zijn daden is gehandeld.
Ik heb hier dan ook niets nieuws te zeggen ; ik zal alleen
trachten samen te vatten wat er van hem te zeggen is, en
waarom hij verdient bij het nageslacht in herinnering te blijven.
Wanneer het van iemand geldt, dat de vorming van zijn
karakter grootendeels afhangt van de omstandigheden van
zijn jeugd, dan zeker van Willem III. Geboren op het oogenblik, dat de plotselinge dood zijns vaders alle hoogstrevende
verwachtingen voor de toekomst van zijn Huis scheen vernietigd
te hebben, wies hij op als een voorwerp van staatkundige overwegingen en staatkundigen strijd. De staatkunde waakte om zoo
te zeggen aan zijn wieg en hield de wacht over zijn opvoeding.
De staatkunde bepaalde de keus zijner opvoeders, zijner leermeesters, zijner speelmakkers. Argwanend hielden de regeerders van zijn land hem in het oog, steeds in vreeze voor
hem, steeds even weigerachtig om te voldoen aan den steeds
dringender en luider herhaalden volkswensch , dat hij zou
worden gesteld in de ambten zijner voorvaderen. Hoe ouder
hij werd, hoe meer zij er op uit waren te beletten dat ooit aan
dien wensch werd voldaan.
Geen wonder dat hij, omgeven van vijanden, al vroeg leerde
zich te beheerschen zooals weinigen , dat hij, die de hartstochtelijkheid zijner voorvaderen in ruime mate had overgeërfd,
uiterlijk de koudste en meest berekenende verstandsmensch
scheen, dien men zich kon denken. Geen wonder ook, dat de
strenge leer van het Calvinisme, die hem van zijn zesde jaar

367
af was ingeplant, als het ware één werd met zijn geheele
denken, dat hij, die steeds al wat zijn haters hadden uitgedacht om hem klein te houden, zag te schande worden, zoo
vast vertrouwde op de Voorzienigheid, dat het haast fatalisme
kon heeten.
Eindelijk, in den tijd van benauwdheid van het jaar 1672,
toen het halve land veroverd was en de vijand stond voor de
Hollandsche waterlinie, sloeg voor hem het uur der algeheele
verlossing uit den dwang, en werd hij op eens verheven tot
alle ambten, die zijn voorvaderen bekleed hadden, gesteld
aan het hoofd van den staat, met de opdracht om het land
te redden.
Als ware hem een godspraak ten deel gevallen, dat hij die
taak zou volbrengen, aanvaardde de jonge man van een-entwintig jaren de leiding. Geen oogenblik weifelde hij wat te
doen. Terwijl hij de verdediging ordende en allen door zijn
rustig vertrouwen met nieuwen moed bezielde, wendde hij terstond het oog naar het buitenland en maakte gebruik van elke
omstandigheid, om de vijanden te verdeelgin.
Vooreerst gelukte dat niet, maar wel gelukte 't hem, enkele
tegenstanders der Fransche overheersching tot een verbond met
de Republiek te vereenigen. Tegelijk tastte hij, zoodra hij de
verdediging van Holland verzekerd achtte, zelf den vijand aan,
wel niet dadelijk met goeden uitslag, maar toch zoo, dat hij
toonde welk een geducht tegenstander Nederland onder zijn
leiding kon wezen. Toen de strijd op die wijze nog een jaar
was voortgezet, was zijn doel bereikt : Frankrijk was door al
zijn bondgenooten verlaten, de Nederlandsche grond was van
den vijand bevrijd en hij zelf stond aan het hoofd der eerste
Europeesche coalitie.
Ware hem toen, in 1674, zooals het plan is geweest, de
souvereiniteit over Nederland opgedragen geworden, hoeveel
leeds zou ons land niet bespaard zijn geworden en hoeveel
minder vlekken zouden Willems bestuur hebben ontsierd! Maar
het toenmalig geslacht had daarvoor geen oog, en de staat
bleef zooals hij was.
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Toen Willem zag, dat het plan niet kon doorgaan zonder
tegenstand en strijd, liet hij het vallen. Hij meende zijn doel,
de beschikking over de krachten van Nederland ten dienste
der bestrijding van de dreigende Fransche overheersching, ook
op andere wijze te kunnen bereiken. Daartoe diende de noodlottige invoering der beruchte regeeringsreglementen in de
door de Franschen overheerde provinciën, en de niet minder
noodlottige aanwending van allerlei kwade praktijken om
den stadhouder in andere gewesten een meerderheid te verzekeren.
Ook daarbij, als bij den moord der De Witten, liet hij zijn
aanhangers begaan, hoe schromelijk misbruik zij ook dikwijls
van de hun verleende vrijheid van handelen maakten. Hij zag
geen andere middelen om zijn doel te bereiken, en dat doel
achtte hij zoo hoog en heilig, zoo volstrekt noodzakelijk, niet
alleen voor Europa, maar ook voor Nederland, dat hij deze
gewettigd achtte.
Aan het hoofd eereer Europeesche coalitie heeft Willem III
toen Frankrijks macht zoeken te breidelen. In het veld en in
het kabinet heeft hij daarvoor gestreden, onvermoeid, maar
slecht ondersteund, behalve door de Nederlanders. Want de
bondgenooten streden ieder voor eigen belangen, niet als hij
voor het gemeenschappelijke doel, en toen Lodewijk XIV reeds
in het volgende jaar een bondgenoot wist te werven en Zweden
een aanval in den rug der geallieerden deed, stond de kans
al dadelijk hopeloos.
Weldra zag Willem in, dat al zijn arbeid vruchteloos zou
wezen; hij trachtte nog slechts een algemeenen, zij 't ook minder
voordeeligen vrede te verkrijgen. Want Nederland werd den al
te grooten last des oorlogs moede, en hij begreep dat het dien
zou afwerpen, als er geen vrede kwam. Doch de bondgenooten
wilden daarvan vooreerst niet hoorera en de strijd werd voortgezet. Nog eenmaal bewoog Willem 'de Staten tot groote inspanning, om Frankrijk te dwingen tot matiging zijner eischen. De
veldtocht van 1676 was zoo rampspoedig, dat ook dat bescheidener doel onbereikbaar dreigde te worden als de coalitie niet
,
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versterkt werd. Toen wendde hij alle krachten aan, om Engeland
er voor te winnen.
Ik zal niet trachten, na Fruin hier nog eenmaal te beschrijven
wat hij voor dat doel heeft gedaan. Maar toen hij, in het begin
van 1678, zijn doel bijna had bereikt, toen hij de erfgename
der Britsche kroon had gehuwd, zag de herleefde oppositie in
Holland, met Amsterdam aan het hoofd en gesteund door de
kooplieden, grooter gevaar in de voortzetting van den strijd
dan in een vrede, zooals men dien elk oogenblik verkrijgen
kon, als men het bondgenootschap opgaf. Vergeefs spande
Willem alle krachten in om dat te verhinderen : de vrede van
Nijmegen werd gesloten, de coalitie spatte uiteen, de Fransche
staatkunde behaalde een harer schitterendste overwinningen.
Toen volgden duistere jaren, noodlottig in hun latere gevolgen
voor Europa zoowel als voor Nederland. Gebruik makende van
de verdeeldheid en zwakheid zijner tegenstanders eh van den
strijd in Engeland tusschen koning en natie, dorst Lodewijk XIV
er toe overgaan den vrede zoodanig uit te leggen, dat hij er
gelegenheid door kreeg zich voortdurend nieuw gebied toe te
eigenen in de landen, welke aan Spanje of tot het Duitsche
rijk behoorden. Willem was daar al vóór den vrede op bedacht
geweest en had juist daarom tegen dezen gewaarschuwd. Maar
hij kon noch in Nederland, noch ook daarbuiten naar middelen
van verweer doen grijpen. Zelfs de handelingen der beruchte
C h a m b r es de r é u n i o n waren niet voldoende om ergens
krachtig verzet te wekken. Eerst de overrompeling van Straatsburg en Casale in het najaar van 1681 en de allengs duidelijker
blijkende zekerheid van de nieuwe verbintenis van den koning
van Engeland met Frankrijk, en eindelijk het aantasten van
Luxemburg deed de oogen opengaan voor het gevaar. Maar
de oppositie in Nederland, eenmaal onder den invloed van den
bekwamen Franschen gezant D'Avaux geraakt en evenzeer
bevreesd voor nieuwen oorlog als voor de overmacht van den
Prins, wanneer die oorlog werd begonnen, bleef ook toen weigerachtig op zijn plannen in te gaan en dwong hem tot werkeloosheid. En die werkeloosheid noopte de overige tegenstanders van
24
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Frankrijk tot berusting, maar tevens tot volharding in een
uitsluitend eigen belangen najagende staatkunde , welke ten
slotte , naar Willem voorzag, allen aan Frankrijk moest overleveren. Eindelijk kwam nog de Turken-oorlog de maat vol
maken. Vergeefs streed Willem met zijn getrouwen Fagel, den
vorst van Waldeck, Dijkveld en enkele anderen — tegen de
overmacht van kwaadwilligheid en kortzichtigheid, in Nederland
zoo wel als daarbuiten. Zijn invloed op Engeland ging zoo goed
als geheel te loor; alle uitzicht op vorming eener nieuwe
coalitie verdween: zelfs Spanje, dat in het einde van 1683 met
de driestheid van een geruïneerd speler den oorlog gewaagd
had , in de hoop misschien anderen mede te sleepen , legde
de nuttelooze wapens neder. Slechts op twee punten verkreeg
Lodewijk niet alles wat hij wilde : er werd geen vrede gesloten
maar slechts een bestand , zij 't ook een voor langer tijd dan
toen de meeste vredes duurden , en ten tweede , Frankrijks
beide tegenstanders, het Duitsche rijk en Spanje, bleven verbonden ook in het bestand.
Die uitslag was voor Willem echter niet het grievendste.
Maar wel de verkeerde uitlegging zijner bedoelingen , de algemeene miskenning, waaraan hij blootstond en bij niet weinigen , ook van het nageslacht , is blijven blootstaan, Algemeen
toch werd beweerd , dat hij niets wilde dan den oorlog hernieuwen , terwijl toch werkelijk zijn meening was, dat alleen
daarom krachtig moest worden opgetreden , omdat alleen door
krachtsbetoon en tijdige wapening Lodewijk kon genoopt worden tot matiging zijner eischen en omdat het nu toegeven
later slechts nieuwe vorderingen zou ten gevolge hebben. Dat
in Nederland juist diegenen , wier bijstand hem onmisbaar was,
zijn bedoelingen miskenden en daarom zelfs samenspanden met
zijn tegenstanders, zelfs met Frankrijk , dat heeft hij nimmer
kunnen vergeven. Zijn toorn was zoo groot, dat velen vreesden
voor een herhaling van de handelingen , die zich zijn vader in
1650 veroorloofd had. Maar daar was Willem de man niet
naar ; allerminst in zulk een hachelijk tijdgewricht, kon een
staatsman als hij was tot zulke onder de omstandigheden roe-
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keloos te achten daden besluiten. Integendeel, hoewel hij lang
wrok en achterdocht bleef koesteren tegen hen , die hij de
oorzaak achtte van het mislukken van zijn streven , hij berustte,
in de overtuiging dat hij gedaan had wat hij kon en dat zijn
lot in hooger hand stond.
Met dezelfde onverwoestbare geestkracht, die hem ook op
het oorlogsveld na elke nederlaag tot nieuwen strijd staalde ,
zag hij, zoodra de zege van Frankrijk beslist was, naar nieuwe
strijdmiddelen om.
Die volharding is niet onbeloond gebleven. Het volgende
jaar, 1685, bracht reeds den ommekeer. Ook dien zal ik na
Fruin hier niet trachten te schetsen : ik schrijf hier geen
geschiedenis, ik herdenk slechts Willem III.
Die ommekeer was zijn werk niet; men zou eerder kunnen
zeggen : zij was het werk zijner vijanden. Lodewijk XIV, door
de ophefffing van het edict van Nantes, de hernieuwing
zijner vroeger welgeslaagde aanvalspolitiek in Duitschland en
zijn optreden in Italië, en Jacob II, door zijn onbedachtzaam
streven om Groot-Brittannië onder de macht van het katholicisme te brengen, zijn het vooral geweest die dezen hebben
teweeggebracht.
Maar Willem heeft er uitnemend gebruik van gemaakt.
Zoodra hij de kentering waarnam, greep hij naar de juiste
middelen om thans het oude, tweemaal, in 1678 en in 1684,
gemiste doel te bereiken. Eindelijk, in 1688, stond hij voor
de keus: óf zelf in Engeland tusschenbeiden komen , met
medewerking der Staten, d Engeland opgeven en daarmede
aan Frankrijk de vrije hand laten. Geen oogenblik heeft hij toen
geweifeld, hoezeer hij zich bewust was wat hij waagde. Want
hij wist het, zoo ooit, dan stond hij thans voor de beslissing.
Slaagde hij niet of zelfs maar ten deele, ontstond er in Enge
land een burgeroorlog, dan kreeg Lodewijk naar alle berekening
gewonnen spel. Maar waagde hij de onderneming niet, dan
stonden de kansen voor de opnieuw bijeengebrachte coalitie
niet beter dan in den vorigen oorlog, en was zelfs voor Nederland een herhaling van 1672 ernstig te vreezen. Willem — ik
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heb het vrij lang geleden alreeds betoogd 1 ) — ondernam den
tocht naar Engeland niet alleen in het belang van het protestantisme, in dat van Europa, in dat van Engeland, in dat van
hem zelven en zijn echtgenoot, maar ook in dat van Nederland.
En —Fruin heeft het uitnemend bewezen — niet alleen moest hij
de onderneming wagen, maar hij moest dat ook thans, op dit
oogenblik doen. Anders herwon koning Jacob allicht zijn door
eigen toedoen geschokte macht , met hulp van Frankrijk desnoods, of er ontstond in Engeland een burgeroorlog, waarin dan
Franschen en Nederlanders de partijen van weerszijden zouden
steunen en waarvan het einde niet was te zien. En dat was
voor Willems doel haast even noodlottig als wanneer hij niet
slaagde of den tocht in 't geheel niet ondernam.
Maar toch, het ondernemen van den tocht bleef een waagstuk, bijna zonder weerga, vooral ook daar Nederland voor het
oogenblik zoo weinig gedekt was tegen een plotselingen aanval
van Frankrijk.
Het is hier de plaats niet, het voor en tegen der onderneming breedvoerig te bespreken ; dat is reeds dikwijls gedaan.
Laat ik volstaan met er op te wijzen, hoe diep bewogen niet
alleen Willem zelf en zijn evenzeer op God vertrouwende
gemalin maar ook de Nederlanders waren, toen de tocht
gewaagd werd, — met hoe kloppend hart de laatsten de vloot
zagen vertrekken. Toch was er niets verzuimd om het waagstuk
te doen gelukken.
Wie Willems even stoute als voorzichtige staatkunde wil
leeren kennen, moet de voorbereiding tot de onderneming en
al wat er mede samenhing aandachtig beschouwen. Het is waar,
zijne beide tegenstanders, Lodewijk XIV en Jacob II, hebben
hem de taak veel verlicht; want zij zouden veelal niet anders
gehandeld hebben, wanneer Willem zelf hun hunne gedragslijn
had kunnen voorschrijven. Maar met dat al , het bleef een merkwaardig werk, die verbinding van de meest uiteenloopende
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belangen tot het ééne doel. Men bedenke slechts, dat daartoe,
behalve de verschillende Engelsche partijen , die slechts door
de even onverstandige als tirannieke maatregelen van Jacob
tot tijdelijke samenwerking waren gedreven , ook Oostenrijk ,
Spanje , Brandenburg en tal van andere, voor eigen belangen
ijverende Duitsche vorsten moesten medewerken met de Staten
der verschillende Nederlandsche provinciën en de regenten der
Hollandsche steden , waaronder niet weinigen nog kort geleden
ijverig hadden geholpen om Willem te dwarsboomen ! En zelfs dat
was niet voldoende : de katholieken van Europa, met den Paus
aan het hoofd , moesten overreed worden hun goedkeuring te
schenken aan het omverwerpen van den troon van den katholieken koning van Engeland , ter wille der bevestiging van het
protestantisme ! En dat, terwijl de nieuwe coalitie gericht was
tegen den vorst, die zich beroemde meer dan iemand aanspraak
te hebben op de dankbaarheid der Kerk , omdat hij meer dan
iemand anders voor de verzekering van de alleenheerschappij
dier Kerk in zijn rijk had gedaan.
Toch is dat alles zoo gelukt , zoo volkomen als alleen
buitengewoon goed voorbereide en berekende ondernemingen
kunnen gelukken. Niet minder wordt ook Willems gedrag in
Engeland , van het oogenblik zijner landing tot aan zijn kroning
als koning van Groot Brittannië algemeen als een model van
wijs overleg erkend. Zeker, ook daarbij verloochende het verregaande onverstand van Jacob zich niet, dat aan Willem menige
zeldzame gelegenheid verschafte ; maar men moest toch een man
zijn als hij, om daarvan steeds op het juiste oogenblik partij
te trekken.
Wat Willems welslagen beteekende, behoef ik hier niet te
zeggen. In Engeland was niet alleen het protestantisme behouden, maar ook de constitutioneele vrijheid, de regeering door
koning en parlement, zonder dat daarom nieuwe verdrukking
over de katholieken kwam. Nederland was voor goed beveiligd
tegen elken aanslag van Frankrijk door het bondgenootschap met
Engeland. De coalitie was zoo sterk geworden, dat Lodewijk XIV
van het voortzetten zijner machtsuitbreiding heeft moeten afzien.
.
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In dat opzicht heeft Willem III zijn doel bereikt. Maar het gold
thans het werk te bevestigen.
Met Willems kroning begint een nieuw tijdperk van zijn
leven. Hij had voor het oog der wereld het toppunt bereikt,
dat zich een sterveling kon wenschen : de kroon van een
machtig rijk , welks hulpbronnen hem in staat stelden om op
geheel andere wijze dan tot nog toe zijn doel, de breideling
van Frankrijk, na te streven. Hij stond voortaan in rang gelijk
met de machtigste vorsten ; zijn vroegere meesters, de Staten,
konden tegenover hun bondgenoot niet meer de houding aannemen, die van zelf sprak tegenover hun eersten dienaar, al
bleef deze na 1688 nog dezelfde ambten bekleeden en, zoo goed
het ging, uitoefenen. De oppositie verstomde zoo goed als geheel ;
slechts nu en dan, zooals bij de bekende quaestie over de
schepenbenoeming te Amsterdam, liet zij zich nog zwakjes gelden.
Nederland was Willem te veel verplicht , Willems plaats
was te hoog dan dat de regenten hem op de oude wijze konden bejegenen ; daarenboven de populariteit van den Prins was
grenzenloos , sedert de Prins koning was geworden. En er was
ook geen reden meer voor verzet. De oorlog, hoewel geenszins
voortdurend voorspoedig en niet minder kostbaar dan te voren ,
boezemde geen angst meer in ; niemand dacht er aan den Prins
den voet dwars te zetten uit vrees dat hij zijn macht zou misbruiken ten nadeele van de vrijheid des lands. De mannen,
die in zijn afwezigheid de leiding binnenslands in handen hadden , waren voor een deel vroegere tegenstanders, die , het zij
tot hun eer gezegd, niet tot zijn zijde waren overgegaan nadat
het geluk zich hem had toegewend , maar vóór dien tijd, overreed door de klemmende bewijskracht der gebeurtenissen. Want
de strijd, die van 1678 tot 1684 met steeds grooter heftigheid tusschen hem en de regenten was gevoerd geworden , was
wel geëindigd met zijn overwinning, maar niet met hun nederlaag; integendeel, zij hadden de wapens vrijwillig nedergelegd
en zich aan Zijne zijde gesteld, omdat zij erkennen moesten dat
hij juister inzicht had gehad dan zij.
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Datzelfde gold ook van enkele zijner tegenstanders in het
buitenland, in de eerste plaats van zijn oom, den keurvorst
van Brandenburg, die jaren lang na den Nijmeegschen vrede
samengespannen had met Frankrijk en Amsterdam en haast
meer dan iemand gedaan had om al zijn pogen te verijdelen.
Nog voordat de groote stad schoorvoetend begonnen was zich
naar Willem toe te wenden, had de Groote Keurvorst den afgrond
gezien , dien hij bezig was geweest te helpen graven , en had hij
ijverig getracht de tusschen hem en zijn neef ontstane kloof te
dempen. En Willem had die toegestoken hand niet afgewezen.
Wel had hij een korten tijd niet geloofd aan de oprechtheid
der wenschen van Amsterdam ; maar spoedig had hij begrepen,
dat hij evenmin in Nederland zonder die stad, als in Europa
zonder Brandenburg iets blijvends tot stand kon brengen. Alleen
Van Beuningen, den ouden strijdmakker, die zich waarlijk
niet uit eigenbelang of eigenzinnigheid maar uit overtuiging bij
zijn vijanden had aangesloten, heeft hij nimmer vergeven. Maar
een Heinsius, die hem eens niet minder fel had bestreden, is
hem als raadpensionaris bijna meer geworden dan zelfs Fagel
was geweest.
De koning van Groot-Brittannië heeft daarom sedert zijn
kroning in geen zijner rijken zoo onbelemmerd geheerscht als
in het land, waar hij slechts de eerste dienaar was. In zoover
was het waar wat gezegd is , dat hij eerder koning der Vereenigde
Nederlanden en stadhouder van Engeland had kunnen heeten.
Want de kroon van Engeland is hem een doornenkroon geweest.
Dat had hij voorzien — wij weten het uit zijn eigen mond, uit
brieven, die hij vóór zijn kroning geschreven heeft. Geen beter
bewijs' zeker, dat geen vulgaire eer- of heerschzucht hem aandreef, toen hij naar de kroon greep. Zoolang hij haar deelde met de
edele vrouw, die hij jaren lang had veronachtzaamd, totdat hij
eindelijk bemerkte, welk een schat hij in haar had gekregen,
en die hij van toen af dan ook heeft liefgehad, zooals zij verdiende geliefd te worden, zoo lang is die kroon draaglijk voor
hem geweest. Maar toen Maria hem was ontvallen en hij een
zaam zetelde in het vreemde land, onder het volk, dat hem
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niet liefhad en hem weinig waardeerde, dat hem zelfs soms
wantrouwde, als belaagde hij de vrijheid die hij zelf had
gevestigd, welks leiders hem, op enkelen na, bij beurten verraden hebben, en dat hem alleen verdroeg omdat het hem niet
kon missen — toen is de kroon een last voor hem geweest,
zooals hij, de veelduldende, er nimmer een te dragen heeft
gehad.
Toch is de regeering van Willem III voor Engeland een
zegen geweest. Niet alleen omdat hij het protestantisme heeft
gered en het gevaar voor absolutisme en burgerkrijg heeft
afgewend, niet alleen omdat hij het rijk de plaats in Europa
verzekerde die er aan toekwam, maar ook omdat hij de eerste
constitutioneele koning is geweest.
Met de Tudors was in Engeland een persoonlijke heerschappij begonnen, die op den duur met de constitutioneele
vrijheid onbestaanbaar was. De Stuarts hadden die persoonlijke
heerschappij niet alleen overgenomen, maar hadden haar willen
handhaven en uitbreiden, tegen den wil der tot het bewustzijn
van haar rechten en belangen ontwakende natie. Dat had
Karel I den troon en het leven gekost, maar zijn zonen waren
toch denzelfden weg blijven bewandelen.
Zoo hadden in 1688 Engeland en Schotland opnieuw voor
den burgerkrijg gestaan. Daarvoor had Willem ze behoed. De
„roemrijke revolutie" had niet den troon omvergeworpen , noch
de heerschappij van een enkel deel der natie gevestigd, maar
koningschap en natie met elkander verzoend. Dat die verzoening
blijvend is geweest, dat is bovenal te danken aan het wijs
beleid van Willem III. Misschien niet veel minder aan zijn
voortreffelijke echtgenoote, die, geboren Engelsche als zij was
en de eenige bijna onder al haar landgenooten, aan wie hij ten
volle zijn vertrouwen schonk, hem den weg hielp vinden in den
doolhof van het Engelsche staatsleven.
Hoe langer Willems regeering duurde , hoe meer zij begon
te gelijken op de constitutioneele regeering, zooals die in
Engeland van toen af zich heeft ontwikkeld, hoe meer de
koning zich leerde voegen naar de eischen van het partijleven
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en alles aflegde wat herinnerde aan de persoonlijke regeering,
welke Engeland niet verdroeg. Dat is hem, den vreemdeling,
die in zijn eigen land geheel anders regeerde, ontzaglijk zwaar
gevallen.
Maar hij heeft het verdragen, hij heeft geleerd te regeeren,
zooals de meerderheid in het parlement eischte, en zoo heeft
hij niet alleen de kroon kunnen blijven dragen, ook na den
dood zijner echtgenoot, maar hij heeft haar ook bij zijn heengaan zonder strijd kunnen overgeven, aan haar, aan wie zij volgens
den wil der natie toekwam. In en door zijn regeering is de
traditie gevestigd, welke het Engelsche koningschap beheerscht,
zijn opvolgster behoefde slechts denzelfden weg te bewandelen,
om die te bevestigen.
Dat Willem deze zware taak heeft kunnen volbrengen , daartoe
ontving hij de kracht uit zijn onveranderlijk vasthouden aan het
doel, dat hij zich had gesteld : de handhaving van het Europeesch
evenwicht tegen het streven van Lodewijk XIV naar de opperheerschappij. Want hij wist het en begreep het ten volle : slechts
door den wil der natie kon hij over Engelands krachten beschikken, ten bate van den strijd, dien hij terstond na de revolutie
had aangebonden, aan het hoofd der nieuwe coalitie. Zoo lang
in de Britsche natie de overtuiging leefde, dat die strijd in haar
belang was, zoo lang heeft zij hem de beschikking over die krachten
ten volle gelatén. Maar toen zij door dien strijd gewonnen had wat
zij verlangde, toen Schotland bevredigd en Ierland bedwongen
was, toen geen Fransche zeemacht meer Engelands kusten
belaagde en ook de zekerheid was verkregen dat Frankrijk
bereid was de Spaansche Nederlanden op te geven, toen werd
zij weerbarstig tegen het volhouden eener staatkunde, die
Engeland geen nieuwe voordeelen kon opleveren. Willem
begreep het en zocht het ook den bondgenooten begrijpelijk te
maken. Maar die sloegen daar geen acht op en eischten voortzetting van den strijd, totdat ook hun begeerten ten volle
bevredigd zouden zijn. En zoo is het gebeurd, dat Willem, om
erger te voorkomen, heeft gedaan wat in 1678 zijn tegenstanders
in Nederland hebben gedaan, en in 1697 door een afzonderlijke
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overeenkomst een einde heeft gemaakt aan den coalitie-oorlog
en aan het eindelooze Rijswijksche vredescongres. Hij deed het
zeker niet dan met een bloedend hart; want de voorwaarden,
waarop toen de Europeesche vrede tot stand kwam, waren niet
zulke als dien vrede waarborgden. Maar de bondgenooten, vooral
Oostenrijk, hadden het zich zelven te wijten. Zij hadden niet
ingezien, dat het noodig was thans den strijd te staken, omdat
de Europeesche crisis nabij was.
Die crisis te bezweren, te verhoeden dat Europa nog veel
zwaarder, veel algemeener krijg zou hebben te doorstaan, was
thans Willems streven. Hij zag in, dat hij daarbij in zekere mate
moest afzien van het doel dat hij steeds had beoogd, dat hij
aan Lodewijk een deel moest laten van den buit, welken deze
nog steeds hoopte geheel te verkrijgen en welken Willem altijd
hem had trachten te onthouden. De beide tegenstanders sloegen
de handen ineen, om in het belang van hun staten in de eerste,
van Europa in de tweede plaats, de erfenis van den Spaanschen
koning te verdeelen.
Met zeldzaam overleg, met een gematigdheid, welke zeker
vooral bij Lodewijk bewondering verdient, zijn zij daarbij te
werk gegaan, en , had het alleen aan hen gelegen, de Spaansche
Successieoorlog zou niet tien jaren lang de Europeesche wereld
hebben geteisterd. Gebeurtenissen, welke zij niet verhinderen
konden, hebben hun arbeid te schande gemaakt, en in het
laatste jaar der zeventiende eeuw moest Willem het beleven,
dat Lodewijk XIV de erfenis der geheele Spaansche monarchie
voor zijn kleinzoon niet alleen kon aannemen, maar zelfs daadwerkelijk kon aanvaarden. En hij moest werkeloos toezien. Hij
kon van Engeland niet verkrijgen , dat het hem de middelen verschafte tot verzet, en zonder Engelands medewerking was verzet
nutteloos. Toch gaf hij den moed niet op, maar bereidde de vorming
eener nieuwe coalitie voor, al scheen het ook dat hij tegen het
noodlot streed. Toen, op het allerlaatst, gebeurde opnieuw wat
niemand had kunnen verwachten : Lodewijk, wiep de ongehoopte voorspoed de voorzichtigheid uit het oog deed verliezen,
erkende Jacob III als den wettigen troonopvolger van Groot-
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Brittannië. Beleedigd en beangst tegelijk, rees geheel Engeland
op ter verdediging van zijn recht en sloot zich zonder aarzelen
bij de nieuwe coalitie aan. Voor de derde maal stelde Willem
zich aan het hoofd van het tegen Frankrijk verbonden Europa.
Maar zijn dagen waren geteld. Nog vóór de strijd begon, kwam
het einde, onverwachts, door een toeval, het trappen van zijn
paard in een molshoop. Zijn altoos zwak gestel doorstond den
schok niet : reeds veertien dagen later blies hij den laatsten
adem uit. De „kleine heer in 't zwart fluweel", zooals de
Jacobieten plachten te zeggen, had aan wat zij „de goede zaak"
noemden, den grooten dienst gedaan en den man geveld, dien
de dood op alle mogelijke wijzen te vergeefs had belaagd: op
het ziekbed, op het slagveld en door verraderlijke aanslagen.
Maar het was alsof Willem van Oranje van zijn graf uit de
tegenstanders van Frankrijk bleef leiden. Tien jaren later mocht
Lodewijk XIV, oud en afgestreden, dankbaar zijn, dat de strijd
der Engelsche partijen hem gelegenheid gaf een vrede te sluiten,
welks voorwaarden niet veel anders waren dan die, waarover
hij voorheen met Willem was overeengekomen. Willems geest
heeft om zoo te zeggen den Spaanschen Successieoorlog blijven
beheerschen en den vrede van Utrecht gedicteerd. Het Europeesche evenwicht is er voor goed door gevestigd geworden,
en honderd jaren later heeft het Weener Congres die regeling
opnieuw bezegeld.
Zoo is het werk van Willem III geweest. Hij heeft belet
dat, in een tijd toen de volken van Europa nog onmondig
waren en de staten onvast, toen het nationaliteitsgevoel nog
sluimerde of althans niet tot rechtsbewustheid was gekomen,
de ééne natie, welke een gesloten geheel, één staat en als vereenzelvigd met een als 't ware den geheelen staat belichamenden
vorst was geworden, al de andere natiën en staten overheerde
en evenzeer aan haar politieke overmacht onderwierp, als zij
ze reeds sinds lang onder haar sociaal overwicht deed bukken.
Hij heeft belet, dat het protestantisme in Europa afhing van
de genade van den koning, die het in zijn eigen land zoo
had getroffen, dat het er, naar het scheen, uitgeroeid kon
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heeten, en van den keizer, die alleen om politieke redenen,
uit consideratie voor zijn onmisbare protestantsche bondgenooten , hetzelfde in zijn eigen landen had nagelaten.
Hij heeft belet, dat Groot-Brittannië niet opnieuw is gestort
geworden in een binnenlandschen krijg, waaromtrent slechts één
ding te voorspellen zou zijn geweest: dat hij de ontwikkeling
van het Britsche rijk vele tientallen van jaren zou hebben
tegengehouden.
Hij heeft den grondslag gelegd voor de statenmaatschappij
van Europa, zooals die nog bestaat, rustende op het evenwicht
tusschen de vereenigde krachten van sommige en de overmacht
van enkele staten. Dat alles was zijn werk voor Europa en voor
Engeland.
Maar voor Nederland heeft hij nog meer gedaan. Hij heeft
belet — het is Fruin, wien ik het nazeg — dat het niet reeds in
de zeventiende eeuw een vasalstaat van Frankrijk is geworden,
zooals het dat, voor korten tijd gelukkig, in het einde der
achttiende heeft moeten wezen. Hij heeft den koopmansstaat
gedwongen voor andere dan zijn eigen materiëele belangen te
strijden. Hij heeft op die wijze het kleine Nederland voor een
tijd groot gemaakt, door het te stellen op een plaats, welke
den eerbied en de, zij het ook onwillige, bewondering van het
overige Europa afdwong. En het was niet een ijdele, in eens
opgekomen en ook in eens voorbijgegane grootheid , als die
waarmede Johan de Witt voor een oogenblik zijn tijdgenooten
verblindde, toen hij de Triple Alliantie had gesloten. Diens huis
bleek op het zand gebouwd, maar dat van Willem III rustte
op vasten grondslag en weerstond alle stormen.
Het is waar, Nederland heeft die grootheid duur moeten
betalen. Maar is het aan Willem III te wijten, dat het volgende
geslacht, dat hem niet kende, geen oog meer had dan alleen voor
stoffelijke belangen, geen doel meer kende dan alleen stoffelijke
genietingen?
Zeker, Willem III is geen vlekkelooze figuur ; ik heb reeds
dadelijk, in den aanvang van dit opstel, er op gewezen, in welk
opzicht hij, mijns bedunkens, niet alleen is te kort geschoten,
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maar, ik durf wel zeggen , zich heeft bezondigd. Ik heb evenzeer
slechts even aangeraakt , dat hij ook in zijn bijzonder leven
niet boven allen blaam verheven is gebleven.
Het opstel , dat Fruin aan de edele vorstin had willen
wijden , die zijn teeder liefhebbende gade is geweest, is nimmer
voltooid geworden , en slechts een fragment er van is kunnen
openbaar gemaakt worden. Was het anders geweest, waarschijnlijk zouden wij, door den grooten meester in het ontleden
van historische karakters voorgelicht, beter kunnen oordeelen
èn over dat huwelijk èn over hetgeen het een tijdlang tot een
beproeving heeft gemaakt voor de vrouw, die haren echtgenoot, niettegenstaande zijn ontrouw, bleef vereeren en lief hebben op een wijs , welke eerbied afdwingt en spotters den mond
snoert. Fruin heeft gezegd, en ik zeg het weder hem na: wie
door zulk een vrouw zoo is bemind , kan geen onedel mensch
zijn geweest ; de Willem III, dien de jongere Huygens ons
teekent , kan niet de ware Willem III zijn.
Trouwens dat geldt van meer dingen. Wie zou , Huygens'
journalen lezende, kunnen meenen dat hij in den kring verkeert van een der eerste staatslieden van alle tijden, die
tevens een groot krijgsman is geweest?
Daarover heb ik nog niet kunnen spreken. Bij Willem III
staat de leider der Europeesche politiek zoo op den voorgrond,
dat men soms vergeet, dat hij ook nog om andere redenen in
de geschiedenis blijft voortleven.
Want hij behoort tot die uitgelezener onder de vorsten,
die den strijd, welken zij te voeren hadden , niet alleen leidden
van uit hun kabinet , maar ook persoonlijk op het slagveld. En
niet alleen voor den schijn — hetzij om zich een ijdelen roem te
verzekeren , zooals Lodewijk XIV, of, zooals later zoo menigmaal door keizers en koningen is gedaan , om door hun hoog
gezag ook op de leiding van den krijg invloed te oefenen —
maar in werkelijkheid, omdat zij het als hun eersten plicht
beschouwden, zelf de uitvoering te leiden van de plannen, die
zij hadden beraamd. Daartcie behooren Gustaaf Adolf en
Frederik de Groote, en ook Willem III.
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Bij Willem III sprak dat van zelf. Het ambt, waartoe hij
door zijn afkomst bestemd was , was het opperbevel over de
land- en zeemacht der Republiek. Dat hadden zijn voorvaderen
bekleed en aan het hoofd van de Nederlandsche legers hadden
zij Nederland vrijgevochten. Een prins van Oranje was in die
dagen in de eerste plaats de legeraanvoerder van Nederland,
niet alleen in naam , maar in werkelijkheid. En Willem III
gevoelde zich voor dat ambt geboren. Ik wil niet zeggen, dat
krijgsroem het hoogste was, waarnaar hij streefde; maar hij
stelde dien roem toch zeker hoog. Hij gevoelde zich nimmer
krachtiger, vrijer, ik zou haast zeggen gelukkiger, dan aan het
hoofd van zijn leger strijdende voor zijn levensdoel. Zelfs
zijn zwak lichaam scheen dan sterk te worden, en de man ,
die door zijn geschiedschrijver „aamborstig geraamte" wordt
genoemd, werd dan een vurig krijgsheld, die zijn soms roekeloozen moed alleen vergeten deed , doordat hij toch een koel
hoofd behield.
Want Willem bezat in hooge mate de eigenschap om midden in het vuur van den strijd, onder persoonlijk levensgevaar,
terwijl hij zich aan het hoofd zijner soldaten op den vijand
stortte als ware hij een gewoon officier, toch de leiding van
den slag, ja van den veldtocht in handen te houden. Hij bezat
bovenal de gaaf om onder al de verwarring eener nederlaag de
maatregelen te treffen , welke voor den vijand de vruchten der
overwinning deden te loor gaan.
Wie zulke eigenschappen bezit, dien komt, dunkt mij , een
plaats toe onder de beroemde veldheeren , al heeft hij ook
slechts enkele malen het genot gesmaakt van een volkomen
overwinning te behalen. Dat is, men weet het, Willems lot
geweest : behalve bij de Boyne , waar zijn strijdkrachten die
van zijn tegenstander verre overtroffen, in getal zoowel als in
gehalte, heeft hij geen veldslagen geleverd, die geen nederlagen werden, zooals Mont Cassel, Steenkerke en Neerwinden,
of op zijn hoogst onbeslist bleven, als Séneffe en Saint-Denis.
Van al de door hem ondernomen belegeringen is, op de
vrij onbeteekenende van Naarden na, slechts één , de laatste en
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grootste , die van Namen in 1695, tot een goed einde gebracht.
Vele malen heeft hij het knarsetandend moeten aanzien, dat de
vijand hem als voor den neus een vesting wegnam, zonder
dat hij er iets tegen vermocht, niettegenstaande hij alle krachten
had ingespannen om tijdig tot ontzet op te rukken. Soms heeft
hij, zooals in 1676 bij Bouchain, zich daardoor laten verleiden
om, alle voorzichtigheid vergetend , roekeloos zijn leger te
wagen zooals hij het niet zelden zijn leven deed. Toen heeft
slechts de aanwezigheid van Lodewijk XIV, die de Fransche
veldheeren verlamde , hem bewaard voor een naar alle waarschijnlijkheid volslagen nederlaag. Maar als de opwinding eenmaal voorbij was, wist hij alles weer goed te maken. Die hartstochtelijkheid , welke hem ook op de jacht eigen was , kwam
soms ook den omgang met zijn vrienden verstoren. Zelfs zijn
getrouwe maar soms zwartgallige en snel mismoedige Waldeck
klaagde over den meester, die met een enkel scherp woord
alle ontvangen weldaden als te niet deed. Maar op het veld
maakte die eigenschap hem in sommige opzichten onwaardeerbaar en is hij daardoor populair gebleven, vooral bij zijn
officieren en soldaten.
Toch is dat niet de hoogste verplichting, welke het Nederlandsche leger aan hem heeft. Want vooral als organisator
muntte hij uit. Bijgestaan door mannen als den vorst van
Waldeck, dien hij zich zelf in 1672 als raadsman had gekozen
en, toen hij in 1688 het vasteland verliet, tot zijn plaatsvervanger als kapitein-generaal aanstelde , en door talrijke bekwame
officieren — Nederlanders en buitenlanders, maar bovenal Nederlanders — heeft hij van de samengeraapte , ongedisciplineerde
en ongeoefende benden , welke hij in 1672 kreeg aan te voeren,
in weinige jaren het leger gevormd, dat in 1674 bij Séneffe
den vuurdoop onderging en in 1690 bij Fleurus de geheele
wereld , den vijand in de eerste plaats , bewondering afdwong.
Het is dat leger geweest , dat in den Spaanschen Successieoorlog de kern van de krijgsmacht der bondgenooten heeft uitgemaakt. Dat verdient te meer bewondering, omdat de toenmalige
legers niet nationaal waren, maar waren samengesteld uit
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menschen van allerlei natiën en allerlei allooi, zooals zij dat
gebleven zijn totdat met de Fransche Revolutie het stelsel van
werven onhoudbaar begon te worden.
Zoo is Nederland het aan Willem III verschuldigd , dat de
wapenroem, dien Maurits en Frederik Hendrik het hadden
verworven, niet is ondergegaan, maar verhoogd. En al geeft
wapenroem zeker niet de hoogste aanspraak op de dankbaarheid van het nageslacht, die natie moet wel heel weinig zelf bewustzijn hebben , die er geheel ongevoelig voor kan zijn.
Zoo heeft dan ook in dat opzicht Willem aanspraak op onze
vereering. En als wij dan alles samenvatten , dan mogen wij
wel zeggen : Willem III is bij alle fouten en tekortkomingen
een man geweest, groot door wat hij beoogd en groot door wat
hij volbracht heeft, groot in het veld en groot in het kabinet,
een man ten volle waardig om de rij te besluiten der Oranjevorsten , welke aanvangt met den grooten Willem I.

DE PLAATS VAN DE REPUBLIEK DER
VEREENIGDE NEDERLANDEN IN EUROPA.
(187.)

De geschiedenis van Nederland is misschien meer dan die
van eenig ander land rijk aan sterke contrasten. Hetzelfde land,
dat thans reeds alleen door zijn kleine oppervlakte en klein
getal inwoners gedwongen wordt zich buiten alle Europeesche
verwikkelingen te houden, is, terwijl het aan oppervlakte niet
rijker, aan inwoners zelfs armer was, gedurende geruimen tijd
een der toongevende mogendheden geweest, die bij alles wat
in Europa voorviel een groote, dikwijls zelfs een hoofdrol speelde.
Voor den Nederlander van den tegenwoordigen tijd is het soms
moeilijk een smartelijk gevoel te bedwingen, wanneer hij bedenkt
hoe eens onze vloten de twisten hielpen beslechten over het
bezit der Oostzee , hoe onze legers Europa beschermden tegen
Franschen overmoed en heerschzucht en hoe 's-Gravenhage het
middelpunt was der Europeesche diplomatie, waar de uitspraken
van een Fagel en een Heinsius, van een De Witt en een Van
Beuningen met diepen eerbied en angstige spanning werden
aangehoord door de gezanten van groote koninkrijken, die nu
hoogstens uit beleefdheid zich bij onzen staat laten vertegenwoordigen.
Hoe, vraagt men zich onwillekeurig af, is het mogelijk
geweest dat dit kleine volk toen zulk een invloed, zulk een
25
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macht bezat, terwijl het thans, onder het genot van een honderdmaal betere staatsinrichting, zonder als toen verscheurd te worden
door treurige, ons met afschuw vervullende partijtwisten, zoo
volstrekt niets in te brengen heeft in de vergaderingen, waar
Europa's lot beslist wordt? Veelal heeft men zich tevreden
gesteld met te wijzen op de buitengewone energie van ons volk
in die dagen en men is er soms toe gekomen om het geslacht
der 17 de eeuw voor te stellen als een volk van louter helden,
waar in eiken zeeman een De Ruyter of minstens een Reinier
Claeszen , in eiken regent een Oldenbarnevelt of minstens een
Aerssens stak, zonder nog te 'gedenken de buitengewone braafheid en godsvrucht, die in dien tijd allen een grooter zedelijke
kracht gaf dan het goddelooze geslacht van heden bezit. Gelukkig
zijn de tijden voorbij, dat men dergelijke voorstellingen kon
laten gelden; ook voor Nederland is de zon der historische
kritiek opgegaan, al heeft ook nog geen geschiedschrijver het
ondernomen over onze geschiedenis een werk te schrijven, dat
alle resultaten van die kritiek, die thans wijd en zijd uiteenliggen, opneemt en ook aan het groote publiek het mogelijk
maakt zich een zuivere, heldere voorstelling omtrent ons volk
in die dagen van grootheid en macht te vormen. Maar juist
daardoor is thans de vraag, die wij zoo even opperden, nog
moeilijker te beantwoorden. Het zij mij vergund hier een poging
aan te wenden om het te doen ; misschien zal dit er toe bij
brengen om ons meer vrede met het heden te doen hebben,
dan menig vaderlandslievend Nederlander tot nu toe kan bezitten.
Nederland is groot geworden en heeft macht en invloed in
Europa bezeten door de zwakheid van de groote staten op het
oogenblik dat het zelf, in de volle kracht van een jeugdig volk,
grooter energie ontwikkelde dan gewoonlijk te vinden is bij
eenige natie en dat het mannen aan de spits had, die uitnemend
partij wisten te trekken zoowel van die eigen energie als van
de zwakheid der naburen.
Bij een eenigszins nauwkeurig beschouwen onzer geschiedenis
springt het in het oog, dat juist die dagen, waarin wij de grootste
macht hadden, niet samenvallen met die, waarin wij den grootsten
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bloei en de grootste energie bezaten. Het eerste is zonder twijfel
het geval geweest in den tijd van Willem III, het tweede in
dien van Frederik Hendrik. De voorbeeldelooze val onzer Republiek in 1672 en de bijna misdadige oppositie van Amsterdam
tegen onzen grooten stadhouder zijn geen van beide denkbaar
bij het geslacht, dat in 1629 aan de vereenigde krachten van
Wallenstein en Spanje de spits bood en dat zelfs door de razende
godsdiensttwisten van het Bestand niet tot tweedracht tegenover
Spanje kon gebracht worden. Reeds na 1640, tijdens den Munsterschen vredehandel, beginnen zich sporen te vertoonen dat het
grootscha geslacht, dat Spanje overwonnen had, niet meer was,
en na 1650 begint een langzame achteruitgang zich te openbaren
in alles, in handel en industrie, in kunst en wetenschap, maar
vooral in zedelijke kracht. Hoe ware ook anders dat plotseling
ineenzijgen der natie na den vrede van Utrecht te begrijpen,
waarmede het tijdperk van Nederlands grootheid zoo eensklaps
eindigt, wanneer niet een langzame maar zekere ondermijning
van alle krachten des volks ware voorafgegaan ? Waarlijk, vergeleken met het geslacht der achttiende eeuw zijn de thans
levende Nederlanders een edel en een achtenswaardig, ja in
vele opzichten een groot volk. Zulk een slaperig, ellendig, laag
denkend en slechts voor materieel genot levend geslacht ontstaat
niet van zelf ; er moet veel zijn gebeurd om een volk tot dat
peil te doen zinken. En leerrijk hoewel smartelijk zal het zijn
de geschiedenis van den achteruitgang van het Nederlandsche
volk te lezen, wanneer eenmaal iemand het geweldig werk
van die te schrijven waagt te ondernemen. Maar wij wenschen
hier slechts dit te constateeren : onze macht en onze bloei
vallen niet in denzelfden tijd, ergo is het niet aan de energie
van ons volk toe te schrijven, dat Nederland langen tijd een
der eerste mogendheden was.
En wij gelooven niet dat iemand op de gedachte zal komen,
dat het uitsluitend het werk was onzer groote mannen. Die
bezaten wij in het tijdvak van onzen grootsten bloei, toen wij
nog niet een zoo hoogera rang innamen, evenzeer, misschien in
nog grooter getale; en daarenboven, hoeveel de wil van enkelen
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ook vermag, gedurende zoo langen tijd een staat zulk een zijn
krachten verre overtreffenden en dus onnatuurlijken rang te
doen behouden, dat ligt buiten het vermogen van enkelen:
zelfs Hannibal kon Carthago niet voor den ondergang behoeden.
De oorzaken van onze macht en invloed in Europa, van
onze wereldstelling, kunnen dus niet hierin gelegen zijn, en
hoewel wij geenszins willen ontkennen dat én de zedelijke
kracht van ons volk èn de grootheid onzer staats- en krijgslieden daar veel toe hebben bijgedragen, blijven wij er bij die
oorzaken voornamelijk te zoeken in de buitengewone omstandigheden, in de zwakheid van de meeste Europeesche mogendheden.
De Republiek der Vereenigde Nederlanden treedt eigenlijk
eerst in het jaar 1588 als zelfstandige mogendheid op. Drie
jaren vroeger had het gouvernement van het klein gedeelte
der Nederlanden, dat nog niet door Parma was overheerd,
vruchteloos getracht aan Engeland en Frankrijk de souvereiniteit
op te dringen, het land als het ware ten geschenke te geven.
Noch de heersch- en hebzuchtige Virgin Queen, noch de verbasterde laatste telg van het huis der Valois hadden het gevaarlijke geschenk aangenomen, dat met den degen in de vuist
tegen Philips en zijn grooten veldheer moest worden verdedigd.
Eenige jaren gingen voorbij, en datzelfde land, dat niemand
ten geschenke wilde hebben, was een machtige vrije staat, niet
alleen tegen Spanje bestand, maar ook bezig zijn kolossale
tegenpartij zijn prachtigste bezittingen in het Oosten te ontweldigen en reeds zoo goed als meester van den wereldhandel.
Maar hoe was ook Europa veranderd ! Wel zat in Engeland
nog steeds de groote koningin op den troon, die volgens paus
Sixtus V de eenige koning van haar tijd verdiende te heeten,
maar in Frankrijk was alles anders geworden. De dolk van
Jacques Clément had Frankrijk bevrijd van den ellendigsten
aller vorsten en daar een man van het hoofd der natie gebracht,
die niet ten onrechte steeds de nationale Fransche koning
bij uitstek heeft geheeten. Philips II wendde alles aan om
zijn doel, de bedekte verovering van Frankrijk, te doen gelukken ; tegen Hendrik III had hij slechts intriges en geld
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gebruikt, tegen Hendrik IV moest hij alle krachten van zijn
door Nederlands voorbeeldeloozen wederstand, door het vernietigen van zooveel legers en vloten, nu vooral door den
ondergang der Armada verzwakte monarchie besteden. Daardoor
verkreeg de jonge Republiek, die in Oldenbarnevelt en Maurits
de mannen had gevonden die zij behoefde, gelegenheid om de
noordelijke provinciën te redden, Gelderland, Overijsel, Groningen en Drente bij de vier andere provinciën te voegen ; en
tevens werd sinds 1588 een voorbeeldelooze uitbreiding gegeven
aan den handel, den hoeksteen onzer macht, waarop het geheele staatsgebouw steunde. En ook die uitbreiding was niet uitsluitend aan onze energie te danken. Dwaze privilegiën en allerlei
bepalingen vernietigden den handel van Spanje en Portugal, en
de doodslaap, waarin Duitschland sinds den vrede van Augsburg verzonken was, had ook de eenmaal zoo roerige Hanzesteden bevangen ; bovenal, de oorlog had niet alleen den
Vlaamschen handel vernietigd en Antwerpen tot een binnenstad
gemaakt, maar ook de beste krachten en kapitalen van Vlaanderen
naar Noord-Nederland gedreven. Frankrijk sloot vrede met
Spanje, toen Nederland machtig genoeg was om zich verder
alleen te verweren en Spanje, niet meer geleid door den man,
die het in dien geweldigen kamp om de „monarchia universal"
had gedreven, volkomen uitgeput was en geen menschen, geen
geld en geen krachten genoeg meer bezat om den strijd zoo
voort te zetten als in de dagen, toen Parma uittoog om de
Zeventien gewesten ten onder te brengen.
De strijd, dien Nederland van 1598 (het jaar van den vrede
van Vervins) tot 1609 voerde, diende meer om het te behoeden
voor een ontzenuwing, voor een al te vroeg inslapen dan dat
hij de Republiek eenigszins in haar ontwikkeling belemmerde.
Toen het Bestand gesloten werd , werd het zegel gedrukt op
een reeds sinds een tiental jaren algemeen erkend feit, dat een
krachtige jonge staat in Europa was opgetreden, die de rol op
zich nam, welke groote mogendheden weigerden, de rol van
voorvechter van het Protestantisme. Dat zou de Republiek
weldra schitterend bewijzen.
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De Duitsche protestanten hadden lijdelijk de wanhopige worsteling hunner Nederlandsche geloofsgenooten aangezien , te
vergeefs hadden deze zich bij Keizer en Rijk en bij de protestantsche vorsten beroepen — wat meermalen, hoewel nooit
officieel door de Staten , is geschied — op den plicht van het
Rijk om elk rijkslid tegen verdrukking te beschermen. Het congres te Keulen had bewezen, dat Duitschland of niet wilde, of
niet kon tusschenbeiden komen. Sedert hadden de Nederlandsche
provinciën — en wij gelooven niet ten onrechte den zwakken
band , die ze met het Rijk verbonden had , als verbroken
beschouwd. Niet als medelid maar als vreemde nabuur was het
dan ook dat zij zich mengden in den opvolgingsstrijd over
het hertogdom Gulik , als het ware de voorlooper van den
geweldigen oorlog, die als een waar Godsgericht Duitschland
er voor zou straffen , dat het sinds meer dan een halve eeuw
zich zelf had uitgesloten van de groote beweging van den
tijd. Reeds daarin trad de Republiek aan het hoofd der protestantsche partij op met een zelfvertrouwen, dat door niets
gerechtvaardigd werd dan door de voorbeeldelooze slapheid en
verdeeldheid der Duitsche vorsten en door de weinige kracht,
die Engeland onder Jacob I ontwikkelde. Nog weinige jaren
gingen voorbij en de Dertigjarige oorlog brak uit. De Duitsche
protestanten, in den beginne verreweg de sterksten , leden door
hun eigen schuld een zoo volkomen nederlaag als er maar
weinige in de geschiedenis bekend staan. En nu verhief zich
de macht van het huis Habsburg op eens zoo geducht als
waren de dagen van Karel V teruggekeerd. Beide takken ,
Spanje en Oostenrijk , dreigden, eng verbonden , het geheele
protestantsche Europa met den ondergang. De twee mogendheden, die in die dagen den strijd voor het Europeesche evenw,icht moesten voeren , Engeland en Frankrijk, waren beiden door
binnenlandsche twisten en zwakke regeering niet in staat anders
dan zeer zijdelings, door geld en weinig helpende diplomatieke
diensten, zich in den strijd te mengen. Maar voor de Republiek
was het een levensquaestie den ondergang van het Duitsche
protestantisme met alle krachten te verhoeden , daar haar eigen
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ondergang zeker was, als het geheele huis Habsburg zich op
haar stortte. Met groot beleid en voorzichtigheid nam zij deel
aan den oorlog, stond den geslagen aanvoerders toe op haar
gebied den wijk . te nemen en van daar uit met nieuwe krachten
op den vijand in te gaan , hielp verbonden oprichten , die
althans voor een oogenblik de krachten der protestanten beter
vereenigden, en ondersteunde krachtig iedereen , die het zwaard
wilde trekken voor het bedreigde geloof. Met haar eigen legermacht bekampte zij echter slechts Spanje en dwong dit zijn
krachten van Duitschland af te wenden. Maar met hoeveel
beleid de strijd ook gevoerd werd, deze taak was kennelijk te
zwaar voor den kleinen staat ; het ontzettende gevaar, waarin
hij in het jaar 1629 zweefde , toen slechts de verblindheid des
Keizers , van niet alle krachten tegen Nederland te wenden,
onze redding mogelijk maakte, leerde wat er het gevolg van
kon worden, en gaarne trad de Republiek terug, toen machtiger staten, toen Frankrijk en Zweden die taak van haar
overnamen.
Gedurende de volgende twintig jaren beleefde de Republiek
haar gelukkigsten tijd ; al bezat zij niet dien invloed, die haar
in later jaren ten deel viel, zij was toch geëerd en ontzien
bij vriend en vijand , en bleef , zonder als vroeger de leiding
van den strijd op zich te nemen, een hoogst aanzienlijk lid van
het verbond tegen het huis Habsburg, daar zij Spanje dwong
een groot gedeelte zijner steeds afnemende krachten tegen haar
te wenden. Zonder door een al te zware taak te worden uitgeput,
stond zij vooraan onder de Europeesche mogendheden, waarvan
geen ter zee met haar wedijveren kon (want Engeland werd
door de binnenlandsche onlusten en weldra door de groote
revolutie tot volkomen onzijdigheid in alle Europeesche verwikkelingen gedwongen) en waarvan alleen Frankrijk en Zweden
een krijgsmacht bezaten, die de hare in getal en gehalte overtrof, terwijl zij beter dan eenige andere mogendheid dier dagen
in staat was de daarvoor benoodigde uitgaven te dragen. Spanje
teerde in dien tijd zijn geringe krachten geheel op en Oostenrijk hield zich niet dan met moeite door de hulp van de katholieke
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Duitsche vorsten staande, terwijl Frankrijk nog niet die uitbreiding had gekregen, die het weldra tot de eerste macht van
Europa zou maken.
De vrede van Munster bracht echter eene verandering in
dien toestand. Er brak een tijd aan, waarin geen der groote
mogendheden haar krachten kon aanwenden tot het verkrijgen
van een bepaald overwicht. De Duitsche vorsten waren nog
machteloozer dan vroeger; de strijd tegen Oostenrijk en het
katholicisme werd wel niet langer met de wapens gevoerd,
maar was toch verre van geëindigd. Ferdinand III wist met
groote behendigheid de katholieke partij en het keizerlijk
gezag te versterken, maar verwekte daardoor den krachtigen
tegenstand van Brandenburg en een groote jaloezie bij vele
rijksvorsten, die juist daarom zich enger aan Frankrijk aansloten. Want in dezen staat was op dat oogenblik Mazarin
aan het roer, die met nog meer talent dan Oostenrijk het
„bivide et Impera" toepaste, en door het stichten van het
Rijnverbond en allerlei intriges de keizerlijke macht zoozeer
wist te verzwakken, dat het weinig scheelde, of in 1657 ware
de kroon aan het huis Oostenrijk ontrukt. Het overwicht van
Frankrijk ware reeds toen voelbaarder geweest, wanneer de
Fronde en de eindelooze oorlog met Spanje, waarin deze staat
zijn laatste krachten verspilde, het niet eenigszins verlamd
hadden. Hetzelfde gold van Engeland, dat slechts voor een
korten tijd onder Cromwells krachtige leiding toonde wat het
vermocht en reeds toen aan de Republiek zijn meerderheid
deed voelen, maar toch niet zoo, of deze kon zich in de
Noordsche oorlogen evenzeer als scheidsrechter doen gelden;
zoodra de Restauratie Engeland uit den rang der Europeesche
mogendheden dreef, was de Republiek door de handelspolitiek
van de stadhouderlooze regeering gedwongen overal waar verwikkelingen waren, die den handel dreigden te schaden, als
scheidsrechter en middelaar, zelfs alleen zonder andere mogendheden, op te treden. Juist daardoor handhaafde zij haar aanzien
en waagde het geen staat van den tweeden rang zonder haar
toestemming eenige onderneming te beginnen. De bekwame
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diplomaten en de groote geld- en zeemacht der Republiek
boezemden een eerbied voor haar in, dien zij eigenlijk niet
verdiende ; want in 1665 bleek het, dat zij zich niet zonder
vreemde hulp een zoo geringen vijand als den bisschop van
Munster van den hals kon schuiven.
Waren het tot aan het jaar 1667 alleen de door haren onophoudelijken strijd elkanders krachten vernietigende Noordsche
mogendheden en de zwakke staten van Noord-Duitschland, die
ieder oogenblik de Republiek als middelaar inriepen of haar
hand soms zwaar genoeg gevoelden, als zij, ook opgeroepen,
zich in hun geschillen mengde — in dit jaar bracht de onverhoedsche aanval van Lodewijk XIV op Spanje teweeg, dat zij
ook tegenover grooter mogendheden deze rol opvatte, en
als de eerste strijder voor het evenwicht van Europa in het
strijdperk trad. Zij werd daardoor als van het zelf het hoofd
van alle coalitiën tegen Frankrijk, het bindende lid van elk
verbond ; haar terugtreden deed de machtigste verbonden uiteenvallen. Maar niet dan gedwongen door de omstandigheden,
omdat niemand anders het wilde of kon doen, deed zij dezen
gewaagden stap, welke haar krachten op een onnatuurlijke wijze
evenzeer moest inspannen als de strijd, dien zij tien jaar lang
aan het hoofd van de Duitsche protestanten tegen het huis
Habsburg had gevoerd.
Want op het oogenblik dat Lodewijk XIV zijn eigen veroveringspolitiek begon, was er letterlijk geen staat in Europa,
die meer macht bezat dan de Republiek. Oostenrijk had het
door zijn verkeerde, zelfzuchtige politiek zoo ver weten te
brengen dat het volkomen geïsoleerd stond in Duitschland, dat
het in Hongarije door onophoudelijke opstanden, door een
eeuwigen burgerkrijg werd beziggehouden en dat het niet dan
met moeite zijn erflanden beschermde tegen de Turken, térwij1
zijn natuurlijke bondgenoot, Polen, een steeds vijandiger houding
aannam en willig het oor leende aan Frankrijk. In het Duitsche Rijk was de macht des Keizers volkomen verlamd door
de in Frankrijks soldij staande Zuid- en Middel-Duitsche
vorsten. In het Noorden bewaarde Brandenburg, waar de Groote
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Keurvorst ijve: ig voortbouwde aan zijn nieuwen staat, een
afwachtende houding; trouwens zijn krachten waren nog te
gering om anders dan als hulpmacht op te treden, en daarenboven had hij steeds te kampen met zijn jaloersche naburen
de Welfen in de vier staten van Brunswijk-Luneburg, de
Saksische keurvorsten en Munster. Bovendien had zich Duitschland nog lang niet hersteld van de slagen uit den Dertigjarigen
oorlog en kon geen staat, zelfs Oostenrijk niet, daar een met
zijn grootte eenigszins in verhouding staand leger op de been
houden zonder geldelijke ondersteuning van anderen. Engeland
was door het schandelijke wanbestuur van Karel II zoo gedaald,
dat het zelfs tegen de Republiek alleen niet meer opgewassen
was. De beide Noordsche machten waren beiden doodarm en
voor geld aan den meestbiedende te koop.
Wie schoot er dan over om het geheel machtelooze en uitgeputte Spanje bij te staan dan Nederland, dat door zijn voorgaan
en zijn geld anderen kon medesleepen ? En Spanje — daarvan
was ieder overtuigd — moest bijgestaan worden, wilde Europa
zich niet zonder slag of stoot aan Lodewijks wil onderwerpen.
Was eenmaal België Fransch, dan moest zich ook de Republiek
daarnaar voegen en liep deze even groot gevaar haar vrijheid
op staatkundig en godsdienstig gebied te verliezen, als in de
dagen van den strijd met Spanje.
Het zelfbehoud eischte dus, om door een krachtig optreden
en het zich verbinden met andere, evenzeer voor Frankrijks
overmacht bevreesde machten Lodewijk tot staan te brengen.
Dit gelukte door de Triple Alliantie; maar het had ten gevolge,
dat Lodewijk besloot de macht van den kleinen handelsstaat
te vernietigen, voor hij zijn verdere plannen tegen Spanje en
Duitschland uitvoerde.
De voorbeeldeloos snelle val der Republiek, waarvan binnen
een maand twee derden overheerd werden, toonde hoe betrekkelijk gering haar krachten waren en hoe gevaarlijk het was
voor een staat, die alleen door zijn handel machtig, die alleen
een zee- en een geld-macht was, om op te treden als de voorvechter van de onafhankelijkheid van Europa. Dat zij niet
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geheel bezweek lag meer aan de al te hooge eischee, die
Lodewijk voor een vrede stelde, dan aan de tussehenkomst van
Brandenburg, die haar een afleiding naar de zijde van Duitschland bezorgde , en aan de krachtige hulp van den graaf de
Monterey, den gouverneur der Spaansche Nederlanden. Maar
door den overmoed van Frankrijk werd Nederland gedwongen
zich wanhopig te verdedigen; het beleid en de energie van den
Prins en de door den Grooten Keurvorst bewerkte oorlog van
Duitschland tegen Frankrijk maakten, dat die verdediging een
goede uitkomst had en dat reeds in het einde van het volgende
jaar de Republiek het hoofd was van de eerste groote alliantie
tegen Frankrijk.
Die eerste Coalitie-oorlog leverde echter het bewijs, hoe zwak
het Europa dier dagen was en hoe het alleen die zwakheid
was, die het de Republiek mogelijk maakte de plaats, die zij
innam, te vervullen.
Onder de leiding van Louvois behield de Fransche krijgsmacht niet alleen overal het veld tegen de verbondenen, die
bijna afrijd veel slechter en veel minder talrijke legers tegen
haar over stelden, maar veroverde zij ook langzamerhand bijna
geheel België, zoodat het in 1678 ernstig te vreezen stond, dat
Brussel, en daarmede de laatste barrière der Republiek tegen
Frankrijk, vallen zou. En toch hadden de leiders der coalitie
hun best gedaan; maar de volkomen machteloosheid van Spanje,
de verdeeldheid en onmacht van Duitschland en de geringe
krachten van Oostenrijk veroorzaakten, dat de Republiek verreweg het grootste gedeelte der lasten van den oorlog moest
dragen, en daartoe was zij niet in staat. Het waren niet alleen
de kooplieden en de anti-stadhouderlijke regenten, die om vrede
riepen ; ook de Prins en zijn bekwaamste aanhangers en helpers
waren van de noodzakelijkheid daarvan overtuigd, daar de
financiën uitgeput waren en het volk zwaarder belast was dan
het op den duur verdragen kon.
En het was dan ook niet de vraag : vrede of oorlog, die
den Prins en de regenten verdeelde, maar alleen deze : moet
een afzonderlijke of een algemeene vrede gesloten worden?
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Het gelukte der anti-stadhouderlijke partij den eersten door te
drijven en daardoor de coalitie te ontbinden. Want hoe uitgeput
ook, de Republiek was toen de eenige macht die aan de coalitie
vastheid kon geven, en één voor één waren Spanje, Oostenrijk,
het Duitsche Rijk, Brandenburg en Denemarken gedwongen
haar voorbeeld te volgen.
De macht van Frankrijk was grooter en drukte zwaarder
dan ooit op Europa in de jaren tusschen 1678 en 1688, die
tot nu toe slechts een tegenhanger vinden in de tijden van
het Consulaat en het Keizerrijk. Geen staat hield toen zooals
Engeland later deed, den strijd vol tegen den algemeenen
onderdrukker, maar het was één enkel man, die onvermoeid
volhardde, tot Lodewijk zelf zijn vijanden dwong de wapens
op te vatten. Na 1678 was het niet de Republiek, die aan het
hoofd der vijanden van Frankrijk stond, maar Willem III.
En toch was geen mogelijkheid te voorzien om aan de
Fransche tirannie te ontkomen, dan wanneer de Republiek
zich aan het hoofd stelde eener nieuwe coalitie. Juist daarom
behandelde Lodewijk haar op het oogenblik, dat Spanje en
het Rijk en de Keizer en de Duitsche vorsten allen voortdurend
op een ongehoorde wijze werden beleedigd, vriendelijk en beleefd en zocht hij haar tot zijn bondgenoot te maken door
allerlei verlokkende beloften.
Ondertusschen had de Turksche oorlog aan Oostenrijk gelegenheid gegeven, zijn macht in het oosten van Europa uit te
breiden , en had Brandenburg, niettegenstaande het in 1678
bijna al zijn veroveringen had moeten teruggeven, zich onder
Frederik Willems leiding meer en meer bevestigd in den rang
van den tweeden staat van Duitschland. En eindelijk gaf de
revolutie van 1688 aan Engeland de positie terug, die haar
natuurlijke genoemd kon worden, maar die de Stuarts haar
hadden ontnomen. Als van zelf verliet de Republiek toen de
plaats, waarin zij gedrongen was door de politiek tegen Frankrijk : terwijl Engeland de leiding van den strijd ter zee en in
België op zich nam, vernietigde de macht van Brandenburg en
de deze een oogenblik naar de kroon stekende macht van
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Beieren en Hannover haar invloed in Duitschland. Hoe geheel
anders is de bemiddeling in den Noordschen oorlog van
Karel XII dan in dien van zijn ongelijk veel machtiger en
bekwamer grootvader Karel Gustaaf! De oorzaak lag daarin,
dat in Duitschland staten waren opgestaan, die zelfstandig waren,
en dat de macht van Rusland zich op eens ontvouwde en in
Europeesche dingen begon mede te tellen.
Nog het vierde van een eeuw na de revolutie van 1688
bleef de Republiek een groote plaats innemen naast Engeland,
maar in dien tijd namen haar krachten verbazend snel af.
Want de lasten van den oorlog waren niet geringer dan vroeger,
en de hulpbronnen verminderden. De Engelsche handel begon
den onzen boven het hoofd te groeien ; de krachten van Engeland namen door den oorlog toe, terwijl de onze afnamen.
Na den vrede van Utrecht wordt het op eens duidelijk,
dat het zwaartepunt van Europa geheel verschoven is. In
Duitschland zijn Oostenrijk en Pruisen machtig genoeg om allen
vreemden invloed te weren; Spanje verheft zich weder tot een
vrij aanzienlijke macht en neemt voor eenigen tijd een eervolle
plaats in naast de andere groote mogendheden.
Alle staten, die vroeger slechts aan den bijstand der Republiek
hun behoud hadden te danken, zijn thans, in de eerste helft
der 18 eeuw, 'machtiger dan zij; hoewel niemand dat bemerkte,
voordat de Oostenrijksche Successie-oorlog de ellende van het
tweede stadhouderlooze tijdvak, van den pruikentijd, voor aller
oogen stelde en de Republiek voor goed geschrapt werd uit
de lijst der groote mogendheden.
Zij verdiende die behandeling ten volle. Het trage geslacht,
dat Nederland in de vorige eeuw bevolkte , bezat alle ondeugden
maar geen van de deugden der voorvaderen. Het was even winzuchtig, maar het bezat niets van de stoute energie der kooplieden,
die aan Spanje alle krijgsbenoodigdheden leverden, doch tevens
de Spaansche galjoenen overal, waar zij ze ontmoetten, aan
boord klampten. Maar zulk een achteruitgang heeft niet in eens
plaats ; reeds bij vele regenten uit Willems tijd is de hebzucht
en het nepotisme waar te nemen van de latere geslachten.
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Slechts de energie van den Prins, die als een bezielende vonk
het zwakke lichaam in beweging bracht, en de wanhopige toestand
van Europa hadden het mogelijk gemaakt, dat de Republiek de
plaats innam van aanvoerder van Europa tegen Frankrijks overmacht. Slechts aan dien bezielenden geest van Willem III, aan
de zwakheid van het Engeland der Stuarts en de geheel
bijzondere omstandigheden in Duitschland was het toe te schrijven,
dat de Republiek niet reeds na 1672 werd wat zij na 1713 is
geworden. Want haar macht was een door en door gekunstelde:
zij berustte op de zwakheid harer naburen, niet op de innerlijke
kracht des volks. Toen zij die macht verloor, zonk zij nog veel
sneller dan zij opgeklommen was en werd zij jaren lang met
recht door Europa bespot en veracht.
Het nageslacht moge dan al met weemoed terugzien op
de dagen, toen Nederlands hand machtig was in alle hoeken
der aarde, het kan zich verblijden, niet door een zoo onnatuurlijke stelling zijn beste krachten te behoeven te verkwisten,
en het kan zich overtuigen, dat het door energie en wakkerheid
steeds een plaats kan innemen, die het naar verhouding zijner
krachten geacht en geëerd doet zijn in geheel Europa. Want
dat ligt niet aan de omstandigheden : dat heeft elk volk zelf
in zijn macht.

SCHARNHORST i).
(1.893.)

De nieuwere geschiedenis van Duitschland is in Nederland
niet zóó populair, dat ik zou durven wagen, zonder een
beroep op de actualiteit van het onderwerp, met deze bladzijden
onder de oogen mijner landgenooten te treden.
De naam toch van den man, wien zij gewijd zijn, is innig
verbonden aan de eerste verwezenlijking van een denkbeeld,
dat in de laatste jaren hier te lande heel wat pennen en nog
vrij wat meer gemoederen in beweging heeft gebracht: het
denkbeeld van den algemeenen, persoonlijken dienstplicht. En
niet alleen heeft Scharnhorst dit denkbeeld voor het eerst verwezenlijkt; maar door de toepassing daarvan heeft hij Pruisen
gemaakt tot de mogendheid, welke langen tijd de militaire
mogendheid bij uitnemendheid is geweest, omdat het de eenige
was, waar het leger bestond uit „het volk in de wapenen."
Zoo heeft hij niet alleen meer dan iemand anders, durf ik
beweren, de verlossing van Europa van het juk van den eersten
Napoleon mogelijk gemaakt, maar ook den grondslag gelegd
tot die geweldige macht, welke een kwart-eeuw geleden den
staatkundigen toestand van Europa zoo geheel heeft veranderd.
1

) Naar aanleiding van: Scharnhorst, 2 Bde, von Max Lehmann. Leipzig, 1886 87.
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Mij dunkt, een opstel over een man, wiens werkzaamheid
zulk een invloed op onze hedendaagsche toestanden heeft gehad,
is geen hors d'oeuvre. Te minder, omdat die impopulariteit der
nieuwere Duitsche geschiedenis, waarvan ik zooeven sprak — ik
bedoel daarmede de geschiedenis vóór het optreden van Bismarck —
toch in vele opzichten vreemd mag heeten. 't Is toch niet te
ontkennen, dat wij, Nederlanders, daarin vrij wel alleen staan.
De Engelschen, nog meer de Franschen zijn zich na 1866 en
1870/71 gaan afvragen, hoe het toch kwam, dat Pruisen zulk
eene ontzaglijke kracht ontwikkelde en dat Duitschland zich bij
Pruisen aansloot; zij zijn daarom de geschiedenis van Duitschland sedert Pruisens opkomst gaan bestudeeren en bij hen is dan
ook menig voortreffelijk werk daarover in het licht gegeven.
Maar bij ons is dat zoo goed als geheel niet het geval geweest.
Wel zijn keizer Wilhelm en Bismarck en Moltke hier even
spoedig als elders bekende, om niet te zeggen populaire, figuren
geworden en hebben de nagelaten geschriften van den grootera
veldheer ook hier te lande eene vrij algemeene bekendheid
verkregen, maar hooger is men niet opgeklommen. De zeer uitgebreide historische literatuur over de mannen van het jaar 1813,
welke in de laatste jaren in Duitschland is verschenen, heeft
hier weinig of geen aandacht getrokken. Nergens heb ik eenig
spoor van bekendheid ontdekt met het boek, welks titel ik
hierboven schreef en cfat mij bij het samenstellen van dit opstel
tot gids heeft gediend, hoe groote waardeering het ook in
Duitschland heeft gevonden en hoezeer het ook gerekend kan
worden onder de uitnemendste voortbrengselen van het jongere
geslacht van historici, dat in Duitschland is voortgekomen uit
de door Ranke gestichte school.
En als de twee lijvige deelen van dit voornamelijk op de
studie van onuitgegeven bescheiden in de Pruisische archieven
berustende werk van den vroegeren redacteur van Von Sybels
Historische Zei tschrift wat al te zwaar mochten schijnen
aan den Nederlandschen lezer, die geen belang" stelt in de
bijzonderheden der geschiedenis van Pruisens legerhervorming,
dan vraag ik, of 't anders staat met de iets vroeger verschenen
.
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veel beknopter levensbeschrijving van Gneisenau, door Hans
Delbriick, of met de Herinneringen uit het leven van Boyen,
die eenige jaren geleden door den in Nederland zoo welbekenden
Jenaschen hoogleeraar Friedrich Nippold zijn uitgegeven? En ik
kan zeggen: „Yen pasre et des meilleurs". 't Is hier de
vraag niet, waaraan wij die onverschilligheid moeten toeschrijven,
welke te meer bevreemding wekt, als men bedenkt, hoe de
gedenkschriften en levensbeschrijvingen van Franschen uit hetzelfde tijdperk hier vrij algemeen bekend zijn. Maar ik geloof,
dat ik wel mag trachten die onverschilligheid te verminderen,
door, aan de hand van Lehmann's uitnemende levensbeschrijving,
een overzicht te geven van het leven en werken van een van
Duitschland uitstekendste zonen. Zonder te willen beslissen in
hoever Scharnhorst aanspraak heeft op die hooge plaats onder
de krijgskundigen, welke zijne bewonderaars hem willen toekennen, is 't, dunkt mij, een goed werk een man te doen
kennen, die gelden kan als de verpersoonlijking van zelfverloochenende plichtsbetrachting en die nog meer door zijn
karakter dan door zijne talenten de verwezenlijking zijner denkbeelden heeft verkregen, al is hem ook bij zijn leven bijna
altijd teleurstelling en miskenning te beurt gevallen. Want niet
het minst in onze dagen is het goed zulk een man te leeren kennen.

I.
Zooals zoovelen van de mannen, die Pruisen hebben groot
gemaakt, was Scharnhorst geen geboren Pruis. Bordenau, een
dorp in het Westfaalsche graafschap Calenberg, dat toen — het
was in 1755, het jaar vóór het uitbreken van den Zevenjarigen
oorlog — deel uitmaakte van het keurvorstendom Hannover,
was zijne geboorteplaats.
Zijn vader, een eenvoudige boerenzoon, had als jongmensch
dienst genomen in het Oostenrijksche, of, zooals men toen
placht te zeggen, Keizerlijke leger en had het daar tot kwartiermeester gebracht. Na den afloop van den Oostenrijkschen Erfopvolgings-oorlog had hij echter den dienst vaarwel gezegd en
26
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zich weder in zijn dorp nedergezet. Daar had hij zich de
genegenheid weten te verwerven van de dochter van den voornaamsten en rijksten boer uit de nabuurschap. Doch deze had
het riddergoed, waaraan de ambtsheerlijkheid Bordenau verbonden was, niet gekocht om de pas verworven, hooggeschatte
bezitting, die zelfs zitting in den Calenbergschen landdag en
dus in zekeren zin riddermatigheid medebracht, op een onderofficier te laten vererven en verzette zich met hand en tand
tegen het huwelijk. Toen dwong het jonge paar, dat het eens
was, den ouden man tot toegeven, om de eer der familie te
redden. Geen wonder, dat de verwanten zijner vrouw zochten
te beletten, dat de oude Scharnhorst zijn schoonvader in het
bezit van het riddergoed opvolgde ! Maar onverzettelijk als een
echte Neder-Saks, legde deze liever alles aan een proces ten
koste, dan dat hij zijne aanspraken opgaf. En werkelijk, na
jaren strijd won hij het geding. De nu verkregen welstand stelde
hem in staat om aan zijnen oudsten zoon Gerhard Johan David,
wiens opvoeding tot nog toe wel wat verwaarloosd was geworden,
omdat het proces alle geldmiddelen zijner ouders verslond, goed te
maken, wat hij hem tot nog toe had laten ontbreken. Trouwens,
de zoon had er zelf al grootendeels in voorzien en zich, bijna
zonder hulp, zooveel wiskunde en Fransch eigen gemaakt als
noodig was voor de toelating tot het artillerie-cadettenkorps,
dat graaf Willem van Schaumburg in zijne modelvesting Wilhelmstein in het kleine graafschap Biickeburg had opgericht. Die
toelating zou hij echter niet zoo gemakkelijk verkregen hebben,
als zijn vader hem niet door zijn lidmaatschap van den Calenbergschen landdag en het betrekkelijk aanzien, dat hij bij den
adel van den omtrek genoot, den weg had geëffend. Want de
toelating gold als eene eer, en hoezeer graaf Willem ook de
moderne begrippen huldigde, een boerenjongen zou hij toch
maar niet zoo in eens in zijne toen wijdvermaarde militaire
school hebben opgenomen.
Scharnhorst was toen achttien jaren oud. Het was in de
dagen van Duitschlands herleving : in de letterkunde begon
de „Sturm- und Drang-periode", en ook op staatkundig en
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maatschappelijk gebied vertoonden zich voorboden van een
nieuwen geest. Vrije discussie over alle vraagstukken werd
overal geëischt en doorgezet. Onder de ijverigste bevorderaars
der nieuwe denkbeelden stond graaf Willem, van Schaumburg
in dien tijd vooraan. In de eerste plaats krijgsman, paste hij
die vooral toe op militair gebied; maar toch was zijne vriendschap en geregelde briefwisseling met Mozes Mendelssohn
niet minder bekend dan zijn aandeel aan de veldtochten van
den Zevenjarigen oorlog; en zijne verdediging van Portugal
tegen de Spanjaarden aan het hoofd van een leger, dat hij als
het ware had moeten scheppen, verwekte in dien tijd bij velen
zeker niet meer bewondering dan de opheffing der heerediensten
in zijn grondgebied. Velen zagen in zijn model-leger en modelvesting en model-krijgsschool eene bij de beperktheid zijner
middelen eenigszins belachelijke vorstelijke liefhebberij. Niet
weinigen misschien schudden het hoofd, als zij vernamen, dat
de beheerscher van Btickeburg — welks grond Heinrich Heine
eenmaal zou vreezen aan zijne schoenen mede te dragen — een
stelsel had uitgedacht, waardoor alle weerbare onderdanen tot
medewerking bij de verdediging van het grondgebied verplicht werden.
Zonder twijfel hebben de denkbeelden van dien merkwaardigen
man grooten invloed gehad op Scharnhorst's ontwikkeling. Vele
ervan vinden wij bij dezen later in anderen vorm terug. Zelfs
de begrippen van humaniteit, die Scharnhorst altijd heeft voorgestaan, waar het de behandeling van minderen door meerderen
gold, placht reeds graaf Willem aan zijne cadetten in te prenten.
Maar de vroege dood van den graaf verhinderde, dat
Scharnhorst onder dezen de krijgsmansloopbaan begon. Want
diens scheppingen vervielen, zoodra hij de oogen gesloten had.
Zijne leerlingen echter hadden zulk een goeden naam, dat
Scharnhorst zonder moeite eene plaats in het Hannoversche
leger kreeg. De invloed van zijn vader alleen zou niet zoover
gestrekt hebben, dat hij zóó spoedig niet alleen luitenant der
artillerie, maar ook leeraar bij de krijgsschool werd.
Het waren dagen van rust en vrede in Duitschland, maar
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niet van stilstand op het gebied des geestes. Allerlei vraagstukken van economischen aard werden met niet minder ijver
besproken dan de letterkundige quaestiën , die alle hoofden
vervulden. De vraag of de staande legers mochten blijven
bestaan werd in die dagen druk besproken, vooral in de
militaire tijdschriften. Scharnhorst kon niet nalaten aan den strijd
deel te nemen. Velen beweerden, dat de in den Amerikaanschen oorlog opgedane ervaring — het was in 1784 — bewees,
dat aan militielegers de toekomst behoorde. Daartegen kwam
hij met zijn geheele hart op. De drang om die meening te
weerleggen drukte hem voor het eerst de pen in de hand. En
eenmaal aan het schrijven, bleek hem het honorarium eerre zeer
gewenschte aanvulling van zijn traktement, daar hij van de
34 Rthls. per maand, zelfs met de opbrengst van het vaderlijk
erfgoed, zijn huishouden — hij was pas gehuwd — onmogelijk kon
onderhouden. Zoo kwam het, dat hij weldra onder de vruchtbaarste militaire schrijvers van zijn tijd kon gerekend worden.
Hij schreef vooral over zaken van technischen aard. Zijn handboek der artillerie maakte grooten opgang en heeft verscheidene
drukken beleefd; later is het zelfs in het Fransch vertaald.
Hij was dus geen onbekend officier meer, toen hij in het
voorjaar van 1793 als pas benoemd kapitein der artillerie deel
moest nemen aan den veldtocht der bondgenooten in Vlaanderen,
waartoe ook het Hannoversche leger zijn contingent leverde.
Hoe modern ook in zijne denkwijze, trok hij met vreugde uit
om de Fransche revolutionnairen te bestrijden.
Als ieder krijgsman had Scharnhorst dikwijls gewenscht den
oorlog te zien, maar toen hij te velde trok, waren al zijne
illusiën reeds verdwenen. Immers hij kende de gebreken der
Duitsche legers van dien tijd reeds al te goed, en wat hij van
de leiding van den veldtocht vernam, was niet geschikt om
hem beteren moed te geven. Maar wat hij op het oorlogstooneel
te aanschouwen kreeg, stemde zijne verwachting toch nog lager.
Bovenal kwam zijn gemoed in opstand tegen de wijze, waarop
de soldaten behandeld werden , vooral in het Engelsche leger,
waarmede de Hannoveranen gewoonlijk moesten samenwerken,
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en niet minder tegen de ruwe, soms barbaarsche wijze van
oorlogvoeren, die daar toegepast werd. En hoewel hij den
oorlog vooralsnog alleen uit boeken kende, zag hij terstond in,
dat eene wijze van krijgvoeren als die der bondgenooten tot
niets goeds kon leiden. Immers, terwijl het Fransche leger
kenlijk geheel buiten staat was tot ernstigen tegenstand — het
was de tijd na het overloopen van Dumouriez, en het treurige
overblijfsel van diens leger was geheel gedemoraliseerd, onder
onbekwame aanvoerders en van alles ontbloot — gebruikten de
bevelhebbers der bondgenooten hunne talrijke en weluitgeruste
en gedisciplineerde troepen voor de belegering van vestingen,
die, als men eenmaal voor Parijs stond, van zelve moesten
vallen. En wat hem nog erger toescheen, was het verspreiden
der tot dekking en verbinding der belegeringskorpsen aangewezen legerafdeelingen over eene lange postenketen, die
nergens bestand kon wezen tegen een eenigszins ernstigen aanval. Alleen zoolang de Franschen tot zulk een aanval niet in
staat waren, konden zijns inziens ernstige gevolgen uitblijven.
Reeds toen gaf Scharnhorst, in een artikel van zijn tijdschrift, Zijne denkbeelden te kennen over de noodzakelijkheid
eener andere wijze van krijgvoeren. Hij kon natuurlijk niet
weten, dat de staatkunde der gecoaliseerde mogendheden geen
andere toeliet, dat zelfs tegen beter weten in de generaals
doen moesten wat de politiek voorschreef. Vandaar dat zijne
opmerkingen eenigszins aan het verkeerde adres gericht waren.
Zijn letterkundige arbeid belette hem echter niet met ijver zijn
dienst waar te nemen en zich als een even bekwaam als dapper
officier te onderscheiden. Het beleg van Valenciennes en tal
van grootere en kleinere gevechten gaven daar gelegenheid
genoeg toe. Hij verkreeg zelfs het bevel over de batterij, waarbij
hij geplaatst was, niettegenstaande zijn chef, de commandant
der Hannoversche artillerie, de zelfstandigheid van den burgerlijken kapitein niet wel kon velen en hem dat meermalen
deed gevoelen.
In het voorjaar van 1794 werd Scharnhorst geplaatst bij de
afdeeling, die onder den Hannoverschen generaal Hammerstein
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met de verdediging van Meenen belast was. Die stad, welker
krijgskundig gewicht al twee eeuwen te voren in den Malcontenten-oorlog was gebleken, was ook toen een der steunpunten
van de stelling der bondgenooten. Vroeger eene vesting, was
zij, toen Jozef II de barrière-steden in handen had gekregen,
op diens last gesloopt. Thans zocht men de vestingwerken te
herstellen; maar wat Scharnhorst er ook voor deed, het kon
maar zeer onvolkomen wezen, te meer daar hij voortdurend
met de ingenieurs, die er mede belast waren, overhoop lag.
Wel zette Hammerstein door, dat hem de vrije hand werd
gelaten, maar toen was het te laat.
In April begon Pichegru den door Carnot beraamden aanval
op den rechtervleugel der bondgenooten. Terwijl zijne hoofdmacht dezen terugdreef, wierp zich een korps van 20,000 man,
onder Moreau, op Meenen. Hammerstein had er maar 2400 man,
gedeeltelijk jonge recruten, tegenover te stellen.
Zelfs in eene vesting zouden die tegen zulk eene overmacht
kwalijk zijn opgewassen geweest; in eene bijna opene, door
geïmproviseerde werken verdedigde stad was daar geen sprake
van. Maar Hammerstein wilde van geen wijken weten. Hij
kende het gewicht van zijn post en rekende op ontzet. Drie
dagen hield hij den strijd vol. Toen scheen er geen andere keus
te blijven dan tusschen overgave of afwachten der bestorming.
Hammerstein echter wilde noch het een noch het ander.
Niet uit een overdreven eergevoel, maar omdat zich onder
zijne troepen, overigens meest Hannoveranen en Hessen, eene
afdeeling emigranten bevond, die in beide gevallen een zekeren
dood te gemoet ging. Hij besloot daarom eene poging te doen
om zich er door te slaan. De leiding dier gewaagde onderneming deelde hij met Scharnhorst, die, hoewel eigenlijk bevelhebber der artillerie, bij deze gelegenheid als hoofd van den
staf optrad. In den nacht van den 29 st n op den 30 sten April
werd het waagstuk volbracht, na eene wanhopige worsteling
en met verlies van ruim 450 man ; en niet alleen gelukte het
hem één kanon te behouden, maar zelfs twee op den vijand
buit te maken en mede te voeren.
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De uitslag, verklaarde Hammerstein, was alleen te danken
aan het beleid, de geestkracht en den voorbeeldeloozen moed
van Scharnhorst, die overal de eerste en de laatste was geweest en wiens verdienste niet genoeg geroemd kon worden.
Zelfs in het Hannoversche leger, waar anders uitsluitend op
afkomst en ancienniteit gelet werd, vond zulk een wapenfeit
waardeering. Wallmoden, de bevelhebber van het Hannoversche
korps, werd van nu af gunstig gestemd jegens Scharnhorst en
bewerkte, dat hij buiten de ranglijst tot majoor werd bevorderd
en tevens bij zijn staf werd geplaatst met den titel van tweede
aide-generaal-kwartiermeester.
Maar zoo eigenaardig waren de toestanden in het leger, dat
het jaren duurde, eer hij het aan zijn rang en aan zijn post verbonden traktement ontving, terwijl hij zich tevreden moest stellen
met de schrale kapiteinsbezoldiging. Te ergerlijker was dit,
omdat hij van nu af, zoolang de veldtocht duurde, feitelijk als
chef van Wallmodens staf optrad en dientengevolge , toen deze
in den winter van 1794 op 1795 den hertog van York verving
als bevelhebber van het Engelsch-Duitsche leger, de leiding van
den veldtocht mede in handen kreeg. Zijn eigenlijke chef toch,
de kwartiermeester-generaal, een oud adellijk officier, ontweek
liefst het gevaar en de verantwoordelijkheid, en Wallmoden
deed geen moeite om dezen tot zijn plicht te brengen. Want hij
was een onbevooroordeeld man, die zijnen burgerlijken kwartiermeester-generaal veel liever naast zich zag dan den onbekwamen
hoofdofficier, die den titel voerde.
Het is genoeg bekend, hoe rampspoedig de veldtocht van
1794 voor de bondgenooten is geweest. Na den slag bij Fleurus
trokken de Oostenrijkers oostwaarts af naar den Rijn, de
Engelschen en hunne Duitsche hulptroepen met de Nederlanders
naar Noord-Brabant. In den herfst werd de terugtocht tot achter
de Maas, daarna tot achter de Waal voortgezet. Scharnhorst
ontwierp herhaaldelijk plannen tot verdediging van het grondgebied der Republiek, maar de omstandigheden maakten ze
steeds te schande. Hij mocht in Februari blijde zijn , althans
de Hessische en Hannoveraansche troepen in betrekkelijke
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orde op het grondgebied van het Rijk terug te hebben gebracht.
Het waren twee moeilijke jaren voor hem geweest. Weliswaar had hij in den veldtocht eene, vooral voor een burger,
in dien tijd ongehoord snelle bevordering en den naram van
een buitengewoon bekwaam officier verworven, maar al zijne
ervaring was in tegenspoed opgedaan, al zijn arbeid was te
vergeefs geweest; hij had minder met den vijand dan met de
omstandigheden en met den slechten geest, die in het leger
heerschte, te worstelen gehad. De eenige troost, die hem bleef,
was, dat de smadelijke nederlagen, die het leger had moeten
lijden, nimmer aan het gehalte der troepen, althans niet der
Duitsche, waren toe te schrijven geweest en maar zelden aan de
overmacht der Fransche legers. Echter was het juist dat, wat
hem het meest ontstemde : men was geslagen geworden door
eigen schuld, door tweedracht en verkeerde leiding, en niets
waarborgde een anderen uitslag, wanneer de strijd hervat werd.
Voorloopig was daar, nu de vrede van Basel Noord-Duitschland en dus ook Hannover tot onzijdig gebied had gemaakt,
geen vrees voor. Alleen als kwartiermeester van het onder
Wallmoden bijeengetrokken Pruissisch-Hannoversch observatieleger, dat de demarcatielijn te bewaken had, behoefde Scharnhorst nog te veld te trekken. Maar al rustte zijn degen, Zijne
pen had des te meer te doen.
De vraag, die ook hem zonder ophouden bezighield : waarom
hebben de Franschen de bondgenooten verslagen? was toen in
Duitschland aan de orde van den dag. De wijsgeerige en krijgskundige tegenstanders der staande legers, die hij al vroeger
had bestreden, hadden die vraag gretig aangegrepen tot verdediging hunner denkbeelden, dat alleen volkslegers goed waren
en dat alleen de dapperheid en de persoonlijke intelligentie
van den soldaat in den oorlog iets afdeden, maar dat oefening
en krijgstucht van geen belang waren. Zij beweerden, dat dit
in den afgeloopen oorlog voldingend bewezen was. Dat beweren
gevoelde Scharnhorst zich verplicht, nu nog sterker dan te voren
tegen te spreken. Juist omdat ook hij de toenmalige wijze van
legervorming en de parade-dressuur afkeurde, kon hij niet dulden ,
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dat men door overdrijving in nog erger verkeerdheden ging
vervallen. Daarom hervatte hij in 1796 de uitgave van zijn
tijdschrift en verdedigde daarin jaren achtereen zijne nu door
de ervaring gerijpte denkbeelden omtrent legerinrichting et
krijgskundige vraagstukken.
Lehmann bespreekt in den breede de strekking van een
aantal zijner verhandelingen en wijst er op, hoe door alle, zelfs
waar het schijnbaar uitsluitend technische quaestiën betreft, een
roode draad loopt , die wijst naar de noodzakelijkheid om te breken
met het toenmalige stelsel van legervorming en legerinrichting.
Wanneer Scharnhorst beweerde, dat de verstrooide vechtwijze, welke de Franschen met z45(5 goed gevolg in 1794 hadden
toegepast, alleen daarom zooveel vruchten droeg, omdat in de
Fransche legers ieder soldaat gevoelde waarvoor hij streed,
terwijl de soldaten der bondgenooten vochten, omdat zij er het
bevel toe ontvingen, en hunne dapperheid daarom afhankelijk
was van het kommando, dan hield die uitspraak eene veroordeeling van het stelsel der geworven, vooral der uit vreemdelingen
aangeworven legers in. En als hij wees op de noodzakelijkheid
om de legers in divisiën en korpsen, uit de drie wapens gevormd, te verdeelen, dan onderstelde hij een talrijker leger
dan door werving bijeen te brengen was, en eischte hij stilzwijgend een nationaal leger.
Maar, voorzichtig als hij was, wachtte hij zich wel om openlijk
met zijn zich meer en meer ontwikkelend denkbeeld voor den
dag te komen. Want dit zou hem voor goed onmogelijk gemaakt
hebben in een land als Hannover, waar de grondbezittende
adel alle macht in handen had. Zelfs zonder dat hij dit deed,
werden hem moeilijkheden en achteruitzettingen niet bespaard;
men liet hem steeds gevoelen, dat hij maar een burger, een
parvenu was. Zelfs toen hij door Wallmoden's voorspraak tot
generaal-kwartiermeerter werd benoemd, onthield men hem niet
alleen het aan dien rang verbonden traktement, maar ook het
vooruitzicht op het bezit van een regiment, zooals iederen
hoofdofficier toekwam.
Op den duur ging hem dan ook «de dienst van den staat,
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waar hij door geboorte en afstamming toe behoorde, tegenstaan.
Hij zag in, dat, waar er ook kans mocht zijn op verwezenlijking
zijner denkbeelden, — welke hij langzamerhand leerde aanzien
als levensvoorwaarden voor de Duitsche staten, voor zoover zij
zich niet aan den wil van het steeds machtiger Frankrijk
verkozen te onderwerpen — dit zeer zeker niet in Hannover
was, waar zelfs eene zeer bescheiden poging om het Pruisische
cantonstelsel op zeer beperkten voet in te voeren was afgestuit op den onwil der heerschende klassen. En in andere
landen had men reeds lang acht op hem geslagen : uit Pruisen
waren hem reeds meermalen aanbiedingen gedaan. In die
dagen was het iets zeer gewoons, den dienst van den eereen
staat tegen dien van den anderen te verwisselen : van Schalm horst kon niemand onnatuurlijk vinden , als hij dit deed.
Eindelijk, in 1801, beantwoordde hij de tot nog toe afgewezen
aanbiedingen met tegenvoorstellen, waardoor hij zich en zijn
gezin voor de gevolgen van een mogelijk later ontslag waarborgde. Frederik Willem III had te hooge gedachten van hem
om die voorstellen af te slaan, zoodat het er alleen op aankwam
om ontslag uit den Hannoverschen dienst te verkrijgen. Eindelijk,
vier maanden na het verzoek, werd dit gegeven, zonder een
woord van lof of dank voor al de bewezen diensten ; het eerste
tijdperk zijns levens, het tijdperk van voorbereiding, was gesloten. Twee jaren later had het keurvorstendom Hannover
opgehouden te bestaan

II.
Het jaar van Scharnhorsts intrede in den Pruisischen dienst
was het jaar van den vrede van Lunéville. De linker-Rijnoever
was aan Frankrijk afgestaan, Keulen en Mainz deelden in het lot
van Straatsburg. De zuidelijke Rijkslanden werden geseculariseerd,
en ook de tot nu toe rijksvrije steden en andere aan geen
wereldlijke Rijksvorsten behoorende, maar rechtstreeks alleen
van Keizer en Rijk afhangende grootere en kleinere gebiedjes
werden bedreigd met den ondergang hunner zelfstandigheid;
zelfs kleinere Rijksvorsten, die geen genoegzame bescherming
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in en buiten Duitschland genoten, liepen gelijk gevaar van de
zijde hunner aanzienlijker buren. Het Rijk was een schaduw
geworden, de Keizer maakte zich gereed zijn titel tegen een
anderen van meer wezenlijke beteekenis te verruilen. Alleen het
recht van den sterkste en bovenal de bescherming van Frankrijk
gold nog. Geen tijdperk haast is er in de geschiedenis van
Duitschland te vinden, waarin het dieper vernedering onderging. En toch heeft het Duitsche volk op ander gebied nooit
schitterender dan in deze jaren zijne plaats onder de natiën
gehandhaafd, toen de Duitsche letterkunde hare schoonste
vruchten voortbracht, terwijl het vaderland in de oogen
van vele zijner zonen alle recht op staatkundig bestaan had
verbeurd.
Doch lang niet allen dachten zoo ; velen onder het geslacht, dat groot geworden was in de dagen dier voorbeeldelooze geestesontwikkeling, konden niet wanhopen aan de
toekomst of konden zich niet neerleggen bij de gedachte, dat
Duitschland alleen een geographisch begrip zou wezen en op
zijn hoogst als taalgebied zou blijven voortbestaan. Voor dezen
was er maar één staat in Duitschland, waar de redding van
kon uitgaan : Pruisen.
Maar ook Pruisen verkeerde in een toestand, die wel geschikt was om velen den moed te benemen. Hoewel het sedert
den dood van Frederik den Groote zeer toegenomen was in
omvang en bevolking en ook pas nog opnieuw door de
annexatie van Munster en ander geestelijk gebied aanzienlijk was
vergroot, bleef 't voor niemand meer een geheim, dat Pruisen
niet meer was wat het onder Frederik den Groote was geweest.
Niet alleen waren de omstandigheden geheel veranderd, maar
ook de leiding van den staat was in handen, geenszins berekend voor eene taak, die eigenlijk slechts uitvoerbaar was
voor zulk een man, als de groote koning was geweest. De vrede
van Basel had echter Pruisen behoed voor den ondergang,
waarmede elke ernstige botsing het kunstig samenstel van
Frederik den Groote's schepping bedreigde.
Alles had er behoefte aan hervorming : de regeering, het
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leger, de staatsinrichting, ja de maatschappelijke orde ; zelfs eene
zeer aanzienlijke wijziging van het grondgebied werd eene levensvoorwaarde. Pruisen kon geen werkelijk Duitsche staat blijven,
wanneer zulk een groot gedeelte van zijn gebied Slavisch was,
als er sedert de derde verdeeling van Polen aan was toegevoegd.
Frederik de Groote had zeker vele verbeteringen ingevoerd, maar
geen enkele er van voltooid; hij had zelfs een aantal instellingen
zoo gewijzigd, dat zij thans nog meer dan te voren behoefte
hadden aan volkomen verandering. Bovenal was dit met alles
het geval, wat met het leger in verband stond. Om den burgerstand, den producenten bij uitnemendheid in zijne oogen, te
beter gelegenheid te geven om ongehinderd voort te brengen,
had hij dezen den toegang tot het leger zoo goed als geheel
versperd, had hij de vrijstellingen van den toch al zeer beperkten
dienstplicht in de door zijn vader ingerichte cantons zeer sterk
vermeerderd en geheele streken er aan onttrokken. Daarentegen
was de aanvulling van hot leger door buitenlandsche werving aanzienlijk verhoogd. En tegelijkertijd had hij bijna alle burgerlijke
officieren uit het leger geweerd. Want daar hadden burgers,
zijns inziens, niet te maken, evenmin als een edelman in handel
of nijverheid mocht werkzaam zijn. Dat stelsel had hij consequent
doorgezet; maar onder zijne opvolgers was alle consequentie uit
de regeering verdwenen. Onder Frederik Willem II geraakte
alles in verwarring : toen hij stierf was 't al veel, dat de staatsmachine weder goed op gang kon worden gebracht. En voor
hervormer was Frederik Willem III allerminst in de wieg
gelegd. In rechtschapenheid en goeden wil zocht hij zeer zeker
Zijne wedergade onder de vorsten van zijn tijd; zijn oordeel
was helder, de gebreken der bestaande instellingen zag hij zeer
goed in. Maar hij miste alle zelfvertrouwen en alle vastberadenheid. Gelijk het eenen koning van Pruisen paste , achtte hij zich
verplicht alleen en geheel zelfstandig te regeeren : dat was
hem van Godswege opgelegd. En regeeren was voor hem tevens
besturen. Niets mocht er geschieden vóór hij het had goedgevonden. Maar om iets te kunnen goedvinden , moest hij voorgelicht zijn , en wel door menschen van verschillend standpunt,
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zoodat hij gelegenheid had alles van alle kanten te beschouwen.
Hij wilde gaarne hervormen ; maar hij moest eerst overtuigd
zijn, dat eene hervorming eene verbetering was. En tot die
overtuiging was hij niet gemakkelijk te brengen.
Vandaar, dat hij ook volhardde in de buitenlandsche staatkunde , die hij door Pruisen had zien volgen, toen hij op den
troon kwam ; dat hij het oor bleef leenera aan staatslieden , die
ieder voor zich eene geheel andere richting waren toegedaan;
dat hij , wegende en wikkende, eindigde met niets te doen. De
buitenlandsche politiek van Pruisen in dien tijd was vooral
daarin sterk , dat zij alle gelegenheden om iets te doen liet
voorbijgaan en altijd wat doen wilde , als het te laat was.
Dergelijke toestanden verwekten bij velen tegenzin. Langzamerhand ontwikkelde zich in Pruisen een geest van ontevredenheid , niet het minst in de toongevende kringen te Berlijn;
bovenal in het leger, dat in den Pruisischen staat eene ongemeene beteekenis had. Maar 't was eene zuiver ontkennende
en kritiseerende oppositie, die wel de regeering verzwakte, maar
zelve tot niets leidde. Wel waren er velen, die hervormingen
in allerlei takken van het staatsbestuur, ja in de geheele inrichting
van den staat voorstonden, en gereed waren om daartoe mede
te werken; maar slechts weinigen onder hen waren in staat om
iets tot stand te brengen. In de regeeringskringen en vooral in
de omgeving des konings , waar alles werd beslist, hadden zij
geen invloed.
Iedereen had het besef , dat er groote veranderingen voor
de deur stonden, dat het oude Pruisen , om zoo te zeggen, zijn
tijd gehad had , en dat die veranderingen moesten komen met
of door een oorlog met Frankrijk. Want dat eene botsing met
Frankrijk niet langer te vermijden zou zijn, dat begon iedereen
in te zien. Maar hoe weinig Pruisen in staat was zulk eene
botsing te doorstaan , daarvan had niemand eenig besef, zelfs
niet zij , die doordrongen waren van de noodzakelijkheid van
dadelijke hervormingen in de maatschappelijke orde, in het
staatsbestuur en in het leger. Zelfs dezen zagen niet in, hoe
weinig de werkelijkheid, vooral in het leger, aan den schijn
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beantwoordde , hoezeer de kunstige machine van Frederik den
Groote uit hare voegen was geraakt en hoe volstrekt ongeschikt zij voor werkelijken dienst was geworden.
Ook Scharnhorst niet , hoe duidelijk hem ook in de eerste
jaren van zijn Pruisischen dienst de verkeerdheid , ja onhoudbaarheid van vele Pruisische instellingen en toestanden was
gebleken. Hij was als luitenant-kolonel der artillerie te Berlijn
geplaatst, want de koning wilde hem in zijne nabijheid hebben
om hem te raadplegen over de hervormingen , welke in het
Pruisische leger werden noodig geacht. Over gebrek aan
belangstelling van de zijde des konings kon hij zich trouwens
geenszins beklagen. Deze had zich zelfs gehaast om bij de
eerste gelegenheid de beste aan de door hem bij zijne indiensttreding gestelde voorwaarde gevolg te geven , door hem in den
adelstand te verheffen. Scharnhorst begreep volkomen , dat voor
den vreemdeling, den buitenlander (want als zoodanig gold een
Hannoveraan in Pruisen) die verheffing eene noodzakelijkheid
was, wilde hij niet als een avonturier worden beschouwd. Maar
ondanks die belangstelling vonden zijne voorslagen vooreerst
weinig instemming. De koning vond ze niet uitvoerbaar; zij
betroffen voornamelijk het invoeren van het stelsel van zelfstandige , uit de drie wapens samengestelde legerafdeelingen en
de daarmede samenhangende veranderingen in de taktiek en
de reorganisatie der artillerie. Een jaar na zijn indiensttreden
had hij die aan den koning gezonden, en volgens zijne gewoonte
raadpleegde deze in de eerste plaats de tegenstanders van elke
verandering. Natuurlijk werden de voorstellen nog minder
geschikt voor uitvoering geacht, omdat de voorsteller nog maar
zoo kort tot het Pruisische leger behoorde en , beweerde men ,
dit dus niet voldoende kon kennen.
Meer geluk had hij met zijne plannen omtrent het militaire
onderwijs. Hij zelf werd met de uitvoering belast en verkreeg
dientengevolge de leiding der Militaire Academie , eene instelling,
die wij 't best met onze Hoogere Krijgsschool kunnen vergelijken.
Hierdoor is Scharnhorst binnen korten tijd het middelpunt geworden van een kring van meestal jonge en bijna uitsluitend
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zeer begaafde officieren , die hem met zeldzame aanhankelijkheid zijn blijven bijstaan en die allen erkenden, dat zij aan hem
hunne vorming te danken hadden. Eenige der meest bekende
namen van het Pruisische leger werden in dien kring gevonden:
Clausewitz en Grolmann zijn Zijne voortreffelijkste leerlingen
geweest. Het beroemde en in vele opzichten nimmer verouderende werk van Clausewitz Vom Krie ge is het echte
geesteskind van Scharnhorst.
't Was dus bijna alleen op wetenschappelijk militair gebied
dat Scharnhorst vooreerst werkzaam was. Hij en zijne leerlingen begonnen toen de door hem voorgestane denkbeelden
in een militair tijdschrift te verbreiden. Hoe weinig die denkbeelden met den geest der toongevende kringen van het
Pruisische leger strookten, blijkt uit den tegenstand, die
langen tijd aan de uitgave van dat tijdschrift werd in den
weg gelegd.
Maar weldra kreeg zijne werkzaamheid eene meer practische
richting. In 1804 werd de generale staf georganiseerd. Scharnhorst werd nu een der vier luitenant-generaal-kwartiermeesters.
Als zoodanig viel hem de verdediging der westelijke provinciën
ten deel. Dat Zijne werkzaamheid van nu af dadelijk belang
kreeg, sprak van zelf bij de omstandigheden, waarin Pruisen
thans verkeerde.
In 1803 was de oorlog tusschen Frankrijk en Engeland
opnieuw uitgebroken, en de Franschen hadden dientengevolge
Hannover bezet. Met de vroeger door den vrede van Basel
gewaarborgde onzijdigheid van Noord-Duitschland was 't nu
gedaan. Pruisen stond voortaan voor een Franschen aanval
open , terwijl er van nu af van een verbond met Frankrijk ,
zooals vroeger door een deel van 's konings raadslieden begeerd
werd, geen sprake kon zijn. Evenwel tot deelneming aan de
coalitie , welke Pitt tot stand zocht te brengen , was Frederik
Willem evenmin te bewegen , al was hij vast besloten om geen
sterkeren invloed van Frankrijk in Noord-Duitschland te dulden
en al beval hij daarom, bij de plannen tot verdediging van
Pruisen, de mogelijkheid van een oorlog met Frankrijk in het
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oog te houden. Scharnhorst toog met ijver aan het werk , en
in de memorie , welke hij weldra aan de regeering indiende
Over onze tegenwoordige militaire verhouding tot
Frankrijk, leverde hij al eigenlijk een plan voor een veldtocht. Hij drong er op aan, dat men de Franschen niet achter
de Elbe, maar aan den Weser zou afwachten, of liever zou
ontmoeten, want een zuiver defensieven oorlog keurde hij ten
sterkste af. Hij besloot zijn geschrift met den eisch , dat de
Pruisische diplomatie zou zorgen , dat men niet tot een lijdelijk
afwachten kon worden gedwongen.
Hoewel Scharnhorst alleen van verdediging sprak , was de
strekking der memorie oorlogzuchtig. Toch was hij er verre
van af zich te voegen bij de oppositie tegen de weifelende,
vredelievende staatkunde des konings , welke zich toen onder
de jongere officieren van het leger meer en meer begon te
vertoonen — eene oppositie , waarvan prins Louis Ferdinand en
generaal Michel de hoofden waren en die onophoudelijk in
kracht en stoutheid won. Integendeel, hij achtte een deelnemen
aan de staatkunde door het leger ongepast , ja verderfelijk; hij
wilde in de eerste plaats de discipline ook door de honger
geplaatsten in het leger geëerbiedigd zien. Maar de wetenschap,
dat een als krijgskundige zoo hoog geschat officier als hij
eigenlijk tot de oorlogspartij behoorde, versterkte zeer zeker
de kracht dier oppositie.
Met het najaar van 1805 kon Frederik Willem zijne staatkunde van volstrekte onzijdigheid moeilijk meer handhaven.
De oorlog tusschen Frankrijk en de met Engeland verbonden
coalitie van Rusland en Oostenrijk stond op het punt van uit
te breken. Keizer Alexander eischte voor zijne troepen den
doortocht door Pruisisch gebied. Daartegen kwam het gemoed
van Frederik Willem , die zich door niemand de wet wilde
laten stellen , in opstand. Het leger werd mobiel verklaard.
Maar wat Rusland had gevraagd, deed Frankrijk zonder er om
te vragen. Het legerkorps, dat Hannover bezet had, moest
medewerken tot de groote beweging, waardoor de Oostenrijkers
aan den Boven-Donau zouden worden afgesneden van de
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naderende Russen, en daartoe trok het eenvoudig, langs den
kortsten weg, dwars door het toen Pruisische vorstendom
Ansbach. Een storm van verontwaardiging barstte in Pruisen
los. De mobilisatie , die eerst tegen Rusland gericht scheen,
werd nu een wapen tegen Frankrijk en het legerkorps van den
hertog van Brunswijk, waarvan Scharnhorst kwartiermeestergeneraal was, kreeg last terstond Hannover te bezetten. Zonder
tegenstand werd die beweging volbracht, de achtergebleven
Fransche troepen trokken binnen Hameln terug.
Maar daarbij bleef het. Frederik Willem meende , dat hij nu
duidelijk genoeg had getoond, dat hij niet met zich liet spotten,
en, in plaats van Boheme binnen te rukken om aan het overschot der Oostenrijkers (de catastrophe bij Ulm had inmiddels
plaats gehad en Napoleon naderde reeds het onbeschermde
Weenen) en aan de ter hulpe oprukkende Russen de hand te
reiken , zond hij zijnen minister Haugwitz, den bekenden voorstander der Fransche alliantie , naar het oorlogstooneel met een
ultimatum , waarin hij Napoleon aanmaande om de door Pruisen
gestelde vredesvoorwaarden aan te nemen, op straffe eener
oorlogsverklaring. Maar, zonderling genoeg, gaf hij hem den
geheimen last mede om in elk geval den vrede tusschen Pruisen
en Frankrijk te bewaren.
Het is bekend, hoe de zending afliep. Haugwitz kwam
te laat , de slag bij Austerlitz had reeds alles beslist. In plaats
van de erkenning van Pruisens bemiddeling verkreeg hij een
tractaat, dat Napoleon de vrije hand liet in Zuid-Duitschland
en Pruisen als 't ware tot zijnen medeplichtige maakte door
het aannemen van Hannover als een geschenk uit de hand des
overwinnaars.
Scharnhorst was diep ter neder geslagen , toen hij vernam,
hoe alles was afgeloopen. In November had hij deelgenomen
aan conferentiën te Berlijn, waarbij tusschen diplomaten en
officieren der bondgenooten en van Pruisen over eene samenwerking van het Pruisische met het gecoaliseerde lege' werd
gehandeld voor 't waarschijnlijk geachte geval , dat Napoleon
het Pruisische ultimatum afwees. Het gevolg was een oprukken
27
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van alle beschikbare Pruisische troepen naar de Boheemsche
grenzen geweest. Hij zelf had de marschen helpen ontwerpen
en leiden. Hij hoopte , dat men nog bij tijds zou komen en dan
zooveel strijdkrachten bijeen zou hebben, dat men Napoleon
tot den terugtocht kon dwingen, Zuid-Duitschland aan hem
ontrukken en Noord-Duitschland in veiligheid stellen. Thans
echter keerden de Russen , nog meer verbitterd haast op Pruisen ,
dat hen in den steek had gelaten , dan op Frankrijk , binnen
hunne grenzen terug en ging Oostenrijk alleen vrede sluiten.
Aan eiken Franschen aanval stond men voortaan alleen bloot,
en Scharnhorst ontveinsde zich niet, dat men daar even weinig
van verschoond zou blijven als men er tegen bestand was. Hij
zag den toestand zeer donker in. Zonder zelfs de mogelijkheid
van zich te verdedigen, zou men, dacht hij, van concessie tot
concessie worden gedreven. Zijne ontmoediging ging zóó
ver, dat, toen zijn oudste zoon in die dagen in het leger
wilde treden, hij dit ten sterkste afried, omdat, naar hij
verklaarde, de militaire loopbaan alleen in Frankrijk eene toekomst opende.
Intusschen weerhield zijne ontmoediging hem niet om middelen te beramen tot het bestaan van den strijd tegen den
overmachtigen vijand. Als kwartiermeester-generaal van den
opperbevelhebber te velde, den hertog van Brunswijk, moest
hij maatregelen nemen om ook het nu zoo zonderling, om niet
te zeggen zoo schandelijk, verkregen Hannover in staat van
tegenweer te brengen, en die maatregelen waren te bezwaarlijker, daar Engeland aan Pruisen, omdat grondgebied van
Engelands koning in bezit was genomen, den oorlog had
verklaard en de Noord-Duitsche kust bedreigde. Maar hoewel
hij daarmede genoeg te doen had , stelde hij toch eenige memoriën voor de regeering op, waarin hij nieuwe voorslagen deed
aangaande de versterking van het leger. Hij beval ten eerste
de organisatie van reservetroepen en ten tweede de oprichting
eeuer militie aan. Die voorslagen bevatten de kiemen van de
inrichtingen, waardoor Pruisen in 1813 is in staat geweest
zulk een groot aandeel te nemen aan den strijd voor Europa's
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bevrijding van het Fransche juk. Wat Zijne voorslagen van
die van andere officieren, welke gelijke strekking hadden — er
werden er in dien tijd vele gedaan — onderscheidde, was dat
hij alle burgers, die in staat waren de wapenen te dragen, tot
medewerking bij de verdediging wilde verplicht zien, ja in
't geheel geene rekening hield met de werving buitenslands,
welke zelfs in die dagen nog een derde der in dienst zijnde
manschappen leverde. Dat scheen toenmaals onpraktisch, maar
Scharnhorst zag zeer goed in, dat voortaan van geen werving
buitenslands sprake meer kon zijn, omdat iedere staat zijne landskinderen zelf noodig had. De conscriptie en andere dergelijke
instellingen, die weldra bijna overal in Duitschland werden
ingevoerd, bewezen, dat hij goed had gezien.
Lehmann rekent die voorslagen terecht onder de voorteekenen
van een nieuwen dag, welke de eerste helft van het jaar 1806
in zulk een groot aantal aanwijst. De beroemdste mannen onder
het opkomende geslacht verhieven toen hunne stem om Pruisen
toe te roepen, zich sterk te maken voor den strijd en daartoe
te breken met het „ancien végime". En in dienzelfden tijd, in
April 1806, heeft Stein den koning zijn beroemd voorstel tot
afschaffing der kabinetsregeering aangeboden. 't Was als de
adem eereer nieuwe geestesrichting, die over Duitschland streek.
„Maar", zegt Lehmann niet minder terecht , „de regeering, die
den Pruisischen staat bestuurde, bespeurde niets van dien adem,
van dien geest. Zij wees den voorslag van Stein af, zij nam
geen enkelen van die van Scharnhorst aan. Zij was 'niet in
staat den herbouw van den vermolmden staat te ondernemen,
nu nog minder dan in vroeger jaren. Al hare opmerkzaamheid,
al hare krachten werden in beslag genomen door de voortdurende buitenlandsche verwikkelingen".
Maar hoezeer er door haar aan niets dan aan de buitenlandsche verwikkelingen aandacht werd geschonken, de ontknooping
daarvan had plaats op eene wijze, die iedereen verrastte. De
vredelievendste aller vorsten, die uit vrees voor oorlog aan
eene coalitie der groote mogendheden geen deel had durven
nemen, trok het zwaard op het ongunstigste tijdstip, dat men
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bedenken kon: zonder bondgenooten en zonder eenige versterking zijner weermiddelen.
Wij kunnen de breedvoerige uiteenzettingen van Lehmann
over dit punt hier niet volgen ; zij zijn uiterst lezenswaardig en
leveren menig nieuw gezichtspunt op. Laat ik alleen herinneren,
hoe in den zomer van 1806 de vrees, dat Napoleon ten koste
van Pruisen vrede zou sluiten met Rusland en Engeland,
Frederik Willem bewoog om opnieuw een gedeelte des legers
op voet van oorlog te brengen , en hoe hij later den eisch
van Napoleon om tot den voet van vrede terug te keeren,
beantwoordde met het stellen van twee , in de bestaande
omstandigheden zeer zeker voor dezen onaannemelijke voorwaarden: ontruiming van Zuid-Duitschland en waarborg tegen elke
verdere inmenging van Frankrijk in Noord-Duitschland. En laat ik
er nog bijvoegen, dat Lehmann zeer juist opmerkt, hoe Pruisen
niet nalaten kon deze eischen te stellen, vóór het over nieuwe
allianties onderhandelde, omdat anders, na het gebeurde in het
vorige jaar, niemand aan den ernst van Pruisens bedoelingen
zou geloofd hebben. Zoo moest Pruisen wel een gewaagd spel
spelen, of het wilde of niet : zijn eigen daden hadden het gebonden.
Zoodra de koning begreep, dat de oorlog voor de deur stond,
vroeg hij den eigenlijken opperbevelhebber van zijn leger, den
hertog van Brunswijk, om het plan van den veldtocht vast te
stellen. Deze riep op zijne beurt, nevens Scharnhorst, diens
ambtgenoot in den generalen staf, den geleerden generaal Phull,
en diens chef, den bevelhebber van het leger in Westfalen,
generaal Riichel op, om hem bij te staan. Hoewel eenige der
hoofdvoorwaarden, welke Scharnhorst voor een welslagen had
noodig geacht — eene aanzienlijke vermeerdering der legers en
het oprichten eener landweer of militie, zooals men toen nog
zeide — niet waren vervuld, kwam het plan, dat werd vastgesteld,
over 't geheel overeen met zijne denkbeelden. Een daarvan,
de verdeeling van het leger in zelfstandige afdeelingen, die
ieder van de noodige ruiterij en artillerie waren voorzien, was
reeds in het vorige jaar verwezenlijkt.
Op den 22 sten September aanvaardde Scharnhorst daarop de
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hem op verzoek van den hertog opgedragen betrekking van
generaal-kwartiermeester van het Pruisische hoofdleger, eene
taak, die hem dubbel zwaar viel, omdat het Pruisische leger
allerminst geschikt bleek voor een veldtocht tegen een vijand
als er nu tegenover stond. Immers, het bestond grootendeels
uit soldaten, die te oud waren om de vermoeienissen met
opgewektheid te dragen, die door het drilstelsel alle zelfstandigheid hadden verleerd, die alleen op kommando konden strijden
en 't dan zeker, maar ook alleen dan, ook goed deden. Maar
de meeste hadden geen hart voor den strijd, gevoelden niets
voor Pruisen, beschouwden den dienst als een handwerk en
waren te lang in den geestdoodenden paradedienst afgestompt
om als de soldaten van Frederik den Groote door militaire
geestdrift goed te maken wat hun ontbrak, omdat zij niet allen
voor het eigen vaderland streden. En de officieren waren d
overmoedig en meenden in een oogwenk de Franschen te
zullen doen uiteenspatten, of even bejaard en traag naar lichaam
en geest als de beroepssoldaten. Een ontzettende tros van
wagens en paarden en treinknechten — eerst zoo pas waren die
in het Fransche leger tot soldaten gemaakt, in het Pruisische
waren 't nog gewone voerlieden — volgde het leger en verlamde
alle bewegingen, die daarenboven steeds moesten worden
berekend naar den afstand der magazijnen en de mogelijkheid
om op tijd den noodigen voorraad aan te voeren. Want van
leven door requisitiën, als de Franschen deden, wilde men in
het Pruisische leger niet hooren, hoe onmogelijk 't ook bleek
het leger geregeld te onderhouden en hoezeer dan ook per slot
van rekening de soldaat, als hij kon, den kwartiergever plaagde.
Dat leger, dat alle bewegelijkheid miste , werd nu bestuurd
door aanvoerders, die grootendeels zeer uiteenloopenden denkbeelden waren toegedaan. Want 't was er verre van af, dat
Brunswijk werkelijk het opperbevel had. De bevelhebber van
het tweede leger, vorst Hohenlohe, tot nog toe een hoofd der
oorlogspartij, was hem evenmin onderworpen als de meeste
commandanten der kleinere verspreide korpsen en vestingen.
En Hohenlohe liet zich geheel leiden door Massenbach, zijn
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kwartiermeester-generaal, een hartstochtelijk bewonderaar van
Napoleon en de Franschen, hevig tegenstander van den oorlog,
maar tevens een dier geleerde militairen, die in den oorlog
alleen aan stellingen en marschen dachten en alles door kunstvolle berekeningen meenden te winnen, terwijl hij bovendien
nog persoonlijken wrok tegen Brunswijk koesterde en niets
goed vond, wat deze aanbeval.
Nog verderfelijker bijna was het persoonlijk in 't veld verschijnen des konings. Want deze, hoewel hij in persoonlijken,
koelbloedigen moed zijns gelijken zocht en een hartstochtelijk
liefhebber was van alle militaire zaken, gevoelde zich volstrekt
niet geschikt voor het opperbevel, maar kon toch niet toelaten,
dat er iets geschiedde buiten zijne voorkennis. Zonder Brunswijk
ter zijde te stellen, luisterde hij steeds ook naar Hohenlohe en
Massenbach, en deed voor het beramen van alle maatregelen
krijgsraad houden. Zoo deed het er weinig toe, of Scharnhorst
al het vertrouwen van zijn veldheer had ; haast elke maatregel
die werd uitgevoerd, was eene combinatie van de inzichten
van Massenbach en van de zijne.
Lehmann weidt breedvoerig daarover uit: hij wil duidelijk
in het licht stellen , dat Scharnhorst geen schuld heeft gehad
aan de rampen , die nu volgden. Ik daarentegen zal veronderstellen, dat het verloop van den veldtocht in Thiiringen, die
den 8sten October door het gevecht bij Saalfeld en den dood
van prins Louis Ferdinand geopend en den 1 4 den door de
dubbele nederlaag der Pruisen bij Jena en AuerstMt gesloten
werd, voldoende bekend is. Ook op het verloop van den
laatsten slag, welken hij persoonlijk bijwoonde, kon de generaalkwartiermeester van den titulairen opperbevelhebber geen
invloed oefenen.
De slag bij AuerstMt was eigenlijk eene toevallige ontmoeting,
die geheel buiten de berekening van het Pruisische hoofdkwartier
lag. Bij eene verkenning, op last van den hertog door Scharnhorst gedaan, ontdekte men in het Pruisische hoofdkorps,
waarbij zich dat hoofdkwartier bevond, voor het eerst de nabijheid der Franschen 7 die men daarop door vrij onsamenhangende
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partiëele aanvallen zocht terug te drijven. Brunswijk, die om
de een of andere reden op Scharnhorst ontevreden schijnt
geweest te zijn — misschien wreekte hij op hem, dat alles verkeerd ging, nu eigenlijk niemand kommandeerde — droeg dezen
op om zich bij de divisie Schmettau te vervoegen, waar wanorde
was ontstaan. „Voor alles wat daar gebeurt stel ik u verantwoordelijk", riep hij hem toe. Zoo werd aan Scharnhorst alle mogelijkheid ontnomen om op den gang van den strijd invloed uit te
oefenen. En gebrek aan ruiterij — de aan de divisie toebehoorende
brigade was aan Blchers pas geformeerde voorhoede afgestaan —
belette hem partij te trekken van de dapperheid van Schmettau's
voetvolk, dat, naar de getuigenis der Franschen, zoo juist
manoeuvreerde alsof 't op de parade was en dat door Scharnhorst's aanwezigheid het gemis van zijn zwaar gewonden generaal
niet bespeurde. Tegen den middag moest Scharnhorst echter,
evenals de vroeger in het vuur gebrachte troepen, terugtrekken.
Brunswijk was doodelijk gewond; den een en tachtigjarigen
veldmaarschalk 111,511endorf, die den koning vergezelde, overkwam hetzelfde, toen hij het commando zou overnemen, en
de koning droeg dit verder aan niemand anders op, zonder
daarom zelf bevelen te geven. Het gevolg was, dat ruim
een derde des legers werkeloos bleef en dat het Fransche
legerkorps van Davoust, dat anders tegen de overmacht
niet bestand zou zijn geweest, ten slotte toch de overhand
verkreeg.
Zoo was al tegen den middag de slag volkomen verloren,
niettegenstaande de dapperheid van officieren en soldaten.
Met moeite kon Scharnhorst zijne troepen van het slagveld
voeren. Als zoovele Pruisische bevelhebbers was hij, hoewel
niet zwaar, gekwetst geworden; zijn paard had hij aan een der
prinsen, die het Zijne verloren had, afgestaan, maar met een
geweer in de hand bleef hij zijne achterhoede aanvoeren.
Eindelijk trof hij den koning en den staf aan en kon zich toen
niet weerhouden zijn lang opgekropten toorn over zulk eene
rampzalige leiding lucht te geven. De anders spreekwoordelijk
kalme man, die de achteruitzetting, welke hij in de laatste
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dagen steeds had moeten ondervinden, gelaten had gedragen,
was niet meer te herkennen. Maar wat zou het geweest zijn, als
hij geweten had, hoe niet alleen hier het hoofdleger was
geslagen, maar hoe op hetzelfde oogenblik Hohenlohe's leger
bij Jena was verpletterd en Michels korps in zijne nederlaag
had meegesleept ! Eerst tegen den avond werd men dit gewaar.
Toen braken opeens alle banden, die tot nog toe het Pruisische
leger hadden samengehouden. De overmoedigste F r a n z o s e nf r e s s e r verloor alle bezinning, de oude generaals waren als
door schrik verlamd. 't Was kwalijk meer een leger te noemen,
die hoop soldaten, welke in doffe moedeloosheid of panischer
schrik zich noordwaarts wendde om achter de Elbe redding te
zoeken. Het leger van Frederik den Groote was zoo goed als
vernietigd, de ondergang van het oude Pruisen niet meer te
beletten.

Met den 14 den October 1806 begint een nieuw tijdvak in
de geschiedenis van Duitschland en Pruisen, tevens ook in die
van Scharnhorst. Tot nog toe had hij steeds als ondergeschikte
gehandeld, thans begon een periode van toenemend zelfstandigen arbeid : binnen een jaar zag iedereen in hem de ziel,
zooal niet het hoofd, van het Pruisische leger, dat hij, in
nauwe verbinding met de hervormers op staatkundig en maatschappelijk gebied, zou opvoeden voor de taak der bevrijding
van het vaderland.
Toen het nog in tamelijke orde aftrekkende Pruisische
hoofdleger, dat bij AuerstIlt geslagen was, zich met de verwarde massa's, die het slagveld van Jena waren ontvlucht,
vereenigd had, bleek het, dat de terugtocht naar de Elbe was
afgesneden. Frederik Willem begreep terecht, dat het thans
zijn plicht was om te trachten zoo spoedig mogelijk zijne hoofdstad te bereiken. Zijn plicht als koning ging vóór zijne taak
als veldheer, eene taak trouwens, die hij eigenlijk in 't geheel
niet vervulde. Aan Hohenlohe droeg hij op, het leger zoo
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spoedig mogelijk noordwaarts door den Hartz naar en over de
Elbe te voeren ; steunende op Maagdenburg, hoopte men dan
al de krachten der monarchie bijeen te trekken en de Russen
te kunnen afwachten. Maar de koning was niet vertrokken, of
de moeilijkheden begonnen. De verwarring in het leger nam
onophoudelijk toe. De wegen door den Hartz bleken alleen
bruikbaar voor infanterie en ruiterij; de zware artillerie, die
men vóór alles wilde redden , kon daar niet langs. Toen bood
Scharnhorst aan, haar langs een omweg in veiligheid te brengen.
Maar toen hij met dien langen trein Nordhausen, in het noorden
van Thringen, verliet, bleek het, dat de hem toegezegde
dekking niet aanwezig was.
Gelukkig had Bliicher het bevel over de achterhoede en had
dus de stad nog niet verlaten. Geen gereeder hulp had Scharnhorst kunnen vinden. Niet alleen verklaarde Bliicher zich
bereid hem de noodige dekking te verschaffen, maar hij
verklaarde den tocht in persoon te zullen medemaker. Hij kreeg
zoo gelegenheid om zich aan de leiding van Massenbach te
onttrekken, die door hem en de geheele oorlogspartij gehaat
en veracht en zelfs voor een verrader gehouden werd. Beide
mannen waren dankbaar elkander te ontmoeten; beide waren
zij niet ontmoedigd , maar woedend over de nederlaag en
nog meer over de volkomen radeloosheid der andere bevelhebbers, vastbesloten om te toonen, dat er nog Pruisen waren,
die niet voor de Franschen sidderden. Van dit oogenblik af
is de vriendschap tusschen den diepzinnigen denker en den
onstuimigen houwdegen onverbrekelijk geweest ; wat de een
miste bezat de andere in overvloed , zoodat zij elkander aanvulden, zooals maar zelden twee mannen elkander hebben
aangevuld.
Met Bliicher's bijstand gelukte 't Scharnhorst onder onbeschrijfelijke moeilijkheden en allerlei gevaren in zeven dagen
het artilleriepark langs een bezwaarlijken omweg, zonder een
enkelen wagen te verliezen, in veiligheid over de Elbe te
brengen, achter den rug van den daarheen oprukkenden vijand.
Den 24sten October bereikten zij het leger, dat thans van
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Maagdenburg noordwaarts trok in de richting van Pommeren.
Terwijl men van alle zijden niets hoorde dan jammeren en
weeklagen en de eene jobstijding de andere op den voet
volgde, eiken dag eene vesting of legerafdeeling zich zonder
slag of stoot overgaf, was het bewijs geleverd „wat een goede
couragie vermagh", zooals Jan Pieterszoon Coen eenmaal schreef.
Maar voor de mannen , die thans het Pruisische leger aanvoerden, was zelfs zulk een exempel verloren. Hohenlohe was nog
maar de schaduw van den fieren krijgsman, die kort te voren
in geen geval voor Napoleon had willen bukken; zijne generaals
waren volkomen radeloos, zijn raadsman Massenbach dacht
slechts aan fijn berekende marschen , om eene beheerschende
stelling te bereiken — combinatiën die zelfs met een wel uitgerust
korps bezwaarlijk zouden zijn geweest en voor den ordeloozen
en van alle hulpmiddelen beroofden hoop, die nu nog bijeen
was, volstrekt onuitvoerbaar waren.
Gelukkig bleef ook nu aan Bliicher het bevel over de
achterhoede toevertrouwd en wist deze aan een gedeelte zijner
troepen weder moed in te boezemen. Zonder zich te bekommeren om bevelen uit het hoofdkwartier, ging de oude held
zijn eigen weg en volgde de raadgevingen van Scharnhorst.
Liever dan door geforceerde marschen, die de krachten der
troepen voor goed uitputten, den vijand te ontwijken, tastte
hij hem aan, waar hij hem tegenkwam, en bracht hem herhaaldelijk tot wijken. Zoodoende geraakte hij geheel van het hoofdleger af, wat hét gelukkig gevolg had, dat hij en zijn korps
de vrijheid behielden, toen Massenbachs wetenschappelijke
manoeuvres Hohenlohe midden tusschen de Franschen hadden
gevoerd en deze, allen verderen tegenstand nutteloos achtend,
de beruchte capitulatie van Prenzlau sloot (28 October). Bliicher
en Scharnhorst kregen zoodoendè de vrijheid van handelen,
waarnaar zij verlangd hadden. Beiden wilden alles beproeven
om althans de eer der Pruisische wapenen te redden en liever
sterven dan capituleeren als de anderen.
Scharnhorst begreep, dat eene poging om naar het oosten
der monarchie te ontkomen, bij de overmacht der Franschen,
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slechts tot nuttelooze opofferingen zou leiden, en hij besloot
dus zich westwaarts te wenden om de hier en daar verstrooide
korpsen, die na Jena zich niet meer bij het hoofdleger hadden
kunnen voegen, tot zich te trekken. In den beginne gelukte
dit plan, men kreeg een vrij aanzienlijk aantal troepen bijeen.
Doch de soldaten waren zóó uitgeput door het voortdurend
marcheeren en vechten zonder behoorlijke verpleging en zóó
weinig gewend om zich, als de Franschen, te behelpen, dat er
niet veel met hen te beginnen was. Slechts enkele korpsen,
vooral de lichte troepen onder Yorck, dien Scharnhorst den eenigen
man noemde, die, buiten Bliicher en hem zelven, het hoofd of
den moed niet had verloren, waren tegen de bezwaren van
zulk een geïmproviseerden veldtocht opgewassen. De generaals
en hoofdofficieren waren bijna allen gedemoraliseerd, de desertie
onder de soldaten was niet tegen te gaan. Zoo moest het plan
worden opgegeven om aan de Beneden-Elbe den strijd voort
te zetten en bleef er niets over dan noordwaarts naar de kust
te trekken. Onder voortdurende gevechten, die vooral Yorcks
uitstekende talenten in het veld deden uitkomen, bereikte de
zeer gedunde schaar den 5 den November Liibeck. Daar hoopte
Scharnhorst zich, in den rug gedekt door het onzijdig Deensch
gebied, langen tijd te kunnen verdedigen. Maar de verdedigingswerken der ,oude Hanzestad waren in den droevigsten
toestand, en hoewel Scharnhorst ze terstond in staat van verdediging zocht te stellen, werden zijne bevelen slecht uitgevoerd
door officieren, wiep hij tevergeefs zijne eigene geestkracht
zocht- mede te", deelen. Zoo kon het gebeuren, dat reeds den
volgenden dag, 6 November, de Franschen door eerre slecht
verdedigde poort de stad binnendrongen. Na een verbitterd
straatgevecht wist Bliicher met de hoofdmacht van de noordzijde
uit de stad te komen; maar Scharnhorst, die aan die zijde geen
gevaar had gevreesd, had zich zoolang beziggehouden met
het geven van orders in zijn kwartier, dat de Franschen in
het huis drongen, eer hij het met zijne officieren kon verlaten.
Den halven dag bleven zij op de bovenverdieping zich verdedigen, tegen den avond moesten zij zich gevangen geven. Met
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moeite beschermde een Fransch officier zijn leven ; voor uitplundering kon hij hem niet behoeden.
Geen zwaarder slag kon Scharnhorst treffen dan veroordeeld
te zijn geen deel meer te nemen aan de worsteling, den ondergang van Pruisen werkeloos aan te zien. Doch dit werd hem
bespaard. B1cher wist van Bernadotte te verkrijgen, dat hij
tegen den kolonel Gérard, den lateren veroveraar der Antwerpsche citadel, zou worden uitgewisseld, maar moest zelf,
eer dit zijn beslag kreeg, te Ratkau de wapens neerleggen,
omdat hij geen brood en geen munitie meer had en hem zelfs
de weg naar Denemarken was afgesneden. Vandaar dat Scharnhorst, als niet in de capitulatie begrepen, na eenige dagen
geheel onvoorwaardelijk in vrijheid gesteld werd. Eene maand
later bereikte hij het hoofdkwartier van zijnen koning in het
noorden van Oost-Pruisen.
Hij was diep geschokt. Het was een schrale troost, dat
Bliicher, dien hij na zijne invrijheidstelling te Hamburg ontmoette, hem verklaarde : „Toen gij gevangen waart, was ik
verloren ; zonder U had niemand meer moed en kon niets
meer worden ondernomen". En nog minder troost vond hij in
de gedachte, dat hij althans met Frans I mocht uitroepen:
„Tout perdu fors l'honneur", want in zijn gemoed was
geen plaats voor een dergelijk denken aan zich zelven, als hij
den staat zag te gronde gaan , die hem boven alles ging, als
hij zag hoe geen mensch zijn plicht wist te doen. Eerst toen
hij de Pruisische voorposten bereikte, begon zijne mismoedigheid te verdwijnen. Zoolang hij door het door de Franschen
bezette gebied reisde,— wat met groote bezwaren en gevaren in
het van Fransche en Pruisische marodeurs wemelende, gedeeltelijk verlaten en in den winter dubbel onherbergzame land
plaats had — had hij , als de bediende sliep, die met hem in den
wagen zat, zijn smart den vrijen loop gelaten. Zoo schreef hij
aan zijne dochter, aan wie hij, sinds zijne vrouw overleden was,
voortdurend in brieven, die voor 't meerendeel bewaard zijn,
zijn hart uitstortte. Maar het gezicht der Pruisische vaandels
vervulde hem met nieuwen moed.
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Dien moed zou hij wel noodig hebben, want na eenigen tijd
beloonde de koning zijne trouw met eene opdracht, die zijne
zelfverloochening op zware proef zou stellen. Hij benoemde
hem tot generaal-kwartiermeester van het kleine korps, dat,
met het Russische leger vereenigd, de verdediging der overblijfsels van het Pruisisch gebied zou beproeven, en hij gaf
hem daarbij den last den commandant van dit korps, den meer
dan zeventigjarigen, voor den velddienst ongeschikten en weinig
bekwamen generaal L'Estocq, niet zoozeer te dienen dan wel
te leiden. Want Frederik Willem had wel de bevelhebbers,
die de hun toevertrouwde vestingen zoo schandelijk hadden
overgegeven, zwaar gestraft, maar niet gebroken met het stelsel
om vóór alles de ranglijst te eerbiedigen. Zoo bleven nog altijd
de gewichtigste posten in handen van mannen, wier geschiktheid minst genomen twijfelachtig was, al was 't alleen maar
om hunnen hoogen leeftijd. Nog altijd vond men in het slechts
13000 man sterke legertje generaals van over de 80 en soldaten
van 60, ja 70 jaren, en dat in een winterveldtocht!
't Is hier de plaats niet om op het voetspoor van Lehmann
Scharnhorst's werkzaamheid in deze nieuwe en ondankbare
betrekking te schilderen. Hij had haar nauwelijks aanvaard — in
't begin van 1807 — of de nieuwe Russische opperbevelhebber
Bennigsen deed eene poging om de door de Franschen belegerde vestingen Danzig en Graudenz te ontzetten. 't Gelukte
met de laatste, maar eene offensieve beweging van Napoleon
dwong hem weldra van verder voorwaarts dringen af te zien.
Bij die bewegingen waren de Pruisische troepen van de Russen
gescheiden geraakt, en het kwam er nu op aan, met het oog
op een waarschijnlijk aanstaanden veldslag, de hereeniging te
bewerkstelligen. Met inspanning van alle krachten, onder voortdurende gevechten, gelukte die onderneming, waarbij Scharnhorst meer met de onbekwaamheid, slapheid en koppigheid
van L'Estocq en de andere oude generaals te kampen had dan
met den vijand. In den avond van den 7den Februari kwam hij
met ongeveer de helft der Pruisische troepen, bijna 6000 man,
onder het bereik van den Russischen opperbevelhebber, die
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dien dag met goed gevolg bij Pruisisch Eylau aan Napoleon
het hoofd had geboden. Daar werd den volgenden dag met
voorbeeldelooze verbittering en ontzaglijke verliezen van weerszijden gestreden, totdat tegen den middag de Russische linkervleugel gevaar liep verpletterd en Bennigsen's aftocht naar
Koningsbergen afgesneden te worden, toen opeens de Pruisen
op het bedreigde punt verschenen , met onweerstaanbare kracht
de Franschen terugwierpen en hun zoodoende de met zooveel
offers gekochte overwinning ontrukten.
Dat was Scharnhorst's werk geweest. Op dien dag had hij
feitelijk het opperbevel over het Pruisische korps in handen genomen en door eene reeks van uitstekend berekende manoeuvres
het korps van Ney, dat hem in 't oog moest houden, misleid,
zoodat hij langs een omweg het Russische leger bereikt had.
Bennigsen stelde hem de keus op welk punt hij Zijne krachten
wilde besteden, en Scharnhorst wist juist dat te kiezen, waar
die het best te pas kwamen.
Dat dit geheel alleen zijn eigen werk was, blijkt vooral
daaruit, dat bijna alle beschikkingen voor marschen en gevechten,
die op dien dag bij het Pruisische korps genomen werden, met de
gewoonten en reglementen van dat leger in strijd waren. Dat
zou niemand hebben durven doen dan hij alleen , allerminst
zeker de oude en afgeleefde L'Estocq, die — verzekerde Scharnhorst later — dien dag geen enkelen order van belang had gegeven.
Maar de wereld bemerkte daarvan niets ; in het rapport, dat
Scharnhorst zelf stelde, werd natuurlijk steeds de naam van
den bevelhebber, niet die van zijn chef van den staf genoemd.
En daar dit rapport steeds in de allereerste plaats is gebruikt,
waar van het aandeel der Pruisen aan den slag bij Eylau wordt
gehandeld, is de naam van L'Estocq geëerd gebleven tot op
den huidigen dag. Zelfs Ludwig Musser noemt in zijne bekende
Deutsche Geschichte seit dem Tode Friedrichs des
Grossen den naam van Scharnhorst niet, als hij over het
eerste wapenfeit spreekt, dat den Pruisischen krijgsroem weder
in eere herstelde.
De slag bij Eylau had geen verdere gevolgen. Bennigsen

431
waagde het niet den strijd voort te zetten en trok den volgenden
dag af. De Franschen hebben daarom Eylau op de lijst hunner
overwinningen geplaatst.
Scharnhorst had dit zeker niet verwacht, maar moet het
begrijpelijk gevonden hebben. Maar wat hem diep smartte, was
dat er van nu af aan niets meer gebeurde en dat Dantzig aan
zijn lot werd overgelaten. Ook toen in het voorjaar keizer
Alexander zelf in het veld verscheen, werd het niet anders;
wel werden er eindelooze conferentiën gehouden, waarbij ook
Scharnhorst niet ontbreken mocht en waar de meest omvattende
plannen werden ontworpen, maar tot de uitvoering kwam het
niet. Eerst toen Dantzig gevallen was (26 Mei) besloot Bennigsen
tot eene voorwaartsche beweging. Zij leidde thans alleen tot
eene reeks van bloedige gevechten, welke met den slag bij
Friedland (14 Juni) besloten werden. De nederlaag der bondgenooten was zóó beslissend, dat de vrede tusschen Rusland
en Frankrijk onvermijdelijk moest volgen, al had niemand het
minste denkbeeld, dat die zulke gevolgen zou hebben, als
Alexanders plotselinge staatkundige ommekeer in werkelijkheid
veroorzaakte.
Aan die laatste wapenfeiten heeft Scharnhorst weinig deel
kunnen nemen. De oude L'Estocq liet zich door zijne adjudanten
overtuigen, dat hij de voogdij, welke Scharnhorst over hem
uitoefende, niet langer mocht dulden, en gaf dezen op de meest
beleedigende wijze te verstaan , dat hij niet langer van hem
gediend bliefde. Eerst toen wendde Scharnhorst zich tot den
koning, die hem vroeger meermalen gevraagd had in hoever
het handhaven van L'Estocq geoorloofd kon wezen , wat Scharnhorst tot nog toe steeds toestemmend had beantwoord, om niet
den schijn op zich te laden van zich in L'Estocq's plaats te
willen dringen.
Frederik Willem kon thans, nu de veldtocht opnieuw was
begonnen, onmogelijk verandering in het commando brengen,
en zoo bleef Scharnhorst eigenlijk werkeloos. Trouwens, het
lot van den veldtocht te keerera zou ook hem zeker niet zijn
gelukt. Weinige weken later was de vrede van Tilsit gesloten
;
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en ontving Frederik Willem III uit de hand des overwinnaars
ongeveer de helft zijner staten terug. Doch het kwam er niet
alleen op aan die te behouden, vóór alles hadden die landen
behoefte aan hervorming.

IV.
Het strekt Frederik Willem III tot onvergankelijke eer, dat
hij niet aan de toekomst van zijn land heeft gewanhoopt en
dat hij tegelijkertijd al zijn bijzondere inzichten en sympathieën
ter zijde stelde, om voor de hervormingsperiode, die aanbreken
moest, de mannen in zijn raad te roepen, die daarvoor noodig
waren, onverschillig of hij hun persoonlijk genegen was of
niet. Voor een vorst, die steeds een zuiver persoonlijk gezag
had uitgeoefend, was dit geene geringe opoffering. Maar als
Frederik Willem eenmaal erkend had wat zijn plicht was, dan
deed hij dien zonder omzien.
Stein werd besturend minister, toegerust met eene macht
als vóár hem geen onderdaan in Pruisen had uitgeoefend.
Scharnhorst werd met den rang van generaal-majoor tot president der „Militair-Reorganisations-Commission" aangesteld.
De beide mannen, die de conservatieven als de revolutionnaire, ja jacobijnsche hervormers brandmerkten , werden zoo
aan het hoofd gesteld van staatsregeering en legerbestuur. Dit
laatste evenwel maar voorwaardelijk. Geen Hohenzollern heeft
het ooit van zich kunnen verkrijgen, het bestuur over het leger
geheel uit de handen te geven: in Pruisen is de koning in de
eerste plaats legeraanvoerder. Zoo verleende dan ook Frederik
Willem aan de reorganisatie-commissie geene andere bevoegdheid• dan die van te adviseeren ; van den koning alleen mochten
de veranderingen uitgaan, die deze mocht willen goedkeuren.
Dit was overeenkomstig de traditie en voor Scharnhorst wel te
verdragen; maar zeer onaangenaam was het voor hem, dat de
koning, gedreven door de onveranderlijke begeerte om steeds
alle partijen te hooren, de commissie bijna uitsluitend samenstelde uit mannen, die hetzij tegenstanders der beoogde hervor-
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mingen, 't zij onverschillig en onbekwaam waren. Slechts één
geestverwant van Scharnhorst kreeg er zitting in. Het is waar,
dat die ééne tegen tal van tegenstanders kon opwegen ; want
het was niemand minder dan Gneisenau.
Tot aan het jaar 1807 een slechts aan enkelen bekend
infanterie-kapitein, was deze door de verdediging van Colberg
op eens de beroemdste en populairste man van Pruisen geworden.
Hem was beschoren geweest, wat Scharnhorst nimmer mocht
te beurt vallen, Zijne volharding beloond te zien met een
schitterenden uitslag. Zeker, niemand verhief zich daar minder
op dan hij zelf, die in onbaatzuchtigheid en bescheidenheid
Scharnhorst evenaarde, hoewel hij overigens innerlijk en
uiterlijk hemelsbreed van hem verschilde.
Scharnhorst toch was stil en teruggetrokken, zelfs eenigszins
onbeholpen; zijn voorkomen was geenszins indrukwekkend; hij
miste de „Strammheit" van den Pruisischen officier geheel, was
niet keurig op zijn uiterlijk en zat slecht te paard. Hem ontbrak
de gave om de menschen mede te sleepen ; eerst wie hem langer
kende, kwam onder zijn invloed, maar bleef dit dan ook zijn
leven lang; al zijne leerlingen hebben hem met een eerbied en
liefde aangehangen als zelden voorkomt, en zijne nagedachtenis
vereerd als die van een hooger begaafd wezen. Gneisenau daarentegen, een bijzonder schoon man, vol vuur en leven, was een
meester ook in het woord; hij had iets over zich wat iedereen
terstond de overtuiging gaf, dat men met een buitengewoon
man te doen had. Hij was een geboren aanvoerder, een held
van Gods genade, zeide men toen. Maar hoe verschillend beiden
ook waren, zij begrepen elkander volkomen, en zelden hebben
twee buitengewone menschen, geroepen om samen te werken
tot één groot doel, elkander zoozeer gewaardeerd. Maar wie
beiden kende, twijfelde niet om Scharnhorst den voorrang toe
te kennen. Niemand deed dit bereidwilliger dan Gneisenau zelf,
die na Scharnhorst's dood getuigde : „Ik ben slechts een dwerg
naast dezen reus, wiens diepte van geest ik slechts bewonderen
maar nimmer doorgronden kan." Door zulk een man zóó gewaardeerd te worden, zegt meer dan alle populariteit.
28
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Ik zou de ruimte, welke een artikel als dit mag beslaan,
verre moeten overschrijden, wanneer ik hier den arbeid van
Scharnhorst en zijne medewerkers ter hervorming van het
Pruisische leger wilde schetsen. Want die schets zou niet te
begrijpen zijn, wanneer ik niet tevens uitweidde over den
toestand, waarin zij het vonden, en over den samenhang dezer
hervormingen met die , welke aan den naam van Stein en ook
aan dien van Hardenberg verbonden zijn. Het gold toch niet
alleen uit de overblijfselen van het oude leger een nieuw te
organiseeren , maar er moest eene geheel nieuwe wijze van
legervorming en legerbeheer worden ingevoerd en daarbij moest
gebroken worden met instellingen , die als fondamenten van
den staat werden beschouwd. Vandaar dat Scharnhorst nimmer
zou hebben gezegevierd, wanneer niet Stein hem zijnen machtigen bijstand had verleend. En zelfs op die wijze kon hij
slechts een gedeelte zijner denkbeelden verwezenlijkt krijgen.
Het was bovenal het eigenaardige karakter van den koning,
dat hem daarbij in den weg stond. Want deze kon er wel toe
besluiten de bekende commissie van onderzoek der capitulatiën
in 't leven te roepen en de door deze aangewezen officieren,
hoe hoog geplaatst zij ook waren, voorbeeldig te doen straffen
alleen voor 's konings zwager, den prins van Oranje, die te
Erfurt het voorbeeld had gegeven, werd eene uitzondefing
gemaakt — ja hij was er niet voor teruggedeinsd alle troepenkorpsen, die het eigenlijke Pruisen niet hadden weten te
bereiken, te ontbinden en daarbij de beroemdste regimenten
niet te sparen ; ook erkende hij wel de noodzakelijkheid om
bij de legerhervorming met tal van traditiën te breken ; maar
hij kon 't niet van zich verkrijgen, uit zijne omgeving de
mannen te verwijderen, van wie hij wist, dat zij de hervorming
zooveel mogelijk tegenhielden. En met den algemeenen dienstplicht en de oprichting eener landweer kon hij zich nimmer
vereenigen. Slechts door den nood gedrongen heeft hij in 1813
er zijne toestemming toe verleend en zelfs toen slechts met
het vaste voornemen, om ze terstond na den oorlog op te
heffen. Boyens verdienste is het geweest, dit te hebben belet.
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Eerst in het begin van 1808 kreeg Frederik Willem de overtuiging, dat homogeniteit in de commissie van reorganisatie
noodzakelijk was, en verving hij de tegenstanders door vrienden
van Scharnhorst. Maar zelfs toen bleek de tegenstand der
hofgeneraals, gesteund door tal van oud-pruisisch gezinde
krijgslieden — een man als Yorck stond onder hen vooraan —
onoverwinnelijk, totdat in Mei Stein tusschenbeiden trad en
den koning bewoog aan Scharnhorst de plaats in te ruimen,
welke toen ter tijd de invloedrijkste in het leger was, die
van „voordragend" adjudant-generaal, welke tot nog toe steeds
door tegenstanders der hervorming was bekleed.
Eerst toen kwam er een einde aan die inrichtingen , welke
aan het Pruisische leger nog altijd den stempel zijner afkomst
uit de zeventien de-eeuwsche huurlegers gaven ; voortaan werd
het geheele leger rechtstreeks door de regeering en niet meer
door bemiddeling der regiments- en kompagnie-chefs onderhouden , werd de werving buitenslands afgeschaft en het leger
op den duur alleen aangevuld uit de cantons , dat wil zeggen
uit de dienstplichtigen in de districten waarin het land verdeeld was, terwijl korter diensttijd het grootere aantal der
rekruten vergoedde. Maar nog altijd bleven de meeste vrijstellingen behouden , zoowel die van eenige klassen van bevolking
als die van de groote steden en sommige nijverheidsdistricten.
Van niet minder gewicht was de bepaling, dat de toegang tot
den officiersrang alleen door een examen was te verkrijgen en
dat dit examen voor alle onderdanen openstond. Het voorrecht der edellieden was daarmede te niet gedaan. Maar wat
bijna den meesten indruk maakte , was de afkondiging der
nieuwe krijgsartikelen, waarbij de lijfstraffen werden afgeschaft
en den officieren het recht om stokslagen uit te deelen werd
ontzegd. Al tijdens hij in Hannover diende, had Scharnhorst tegen
dit recht geijverd ; bijna al zijne medeleden in de commissie ,
Boyen niet het minst, hadden van jongs af de lijfstraffen bestreden;
thans waren het vooral Gneisenau , wiens geschrift „Over de vrijheid van den rug" algemeen opgang maakte , en de auditeur-generaal Koenen , die het pleit voor de menschelijkheid wonnen.

436
Behalve deze beroemde , in Juli en Augustus 1808 tot stand
gebrachte hervormingen en behalve de volkomen reorganisatie
van het leger, die althans op het papier haar beslag kreeg,
werden er nog tal van andere maatregelen doorgedreven. Schijnbaar van minder of althans van uitsluitend technisch belang,
hebben sommige er veel toe bijgedragen om , zonder de kosten
te vermeerderen, het getal beschikbare manschappen te vergrooten
en , dikwijls zonder dat het in de bedoeling der hervormers
lag , de algemeene volkswapening voor te bereiden , waarvan
de koning nu nog niet hoorera wilde. Driemaal beproefde
Scharnhorst het, telkens langs een anderen weg, om hem tot
een maatregel over te halen , die alleen de natie in staat kon
stellen den overmachtigen vijand te weerstaan , maar telkenmale
te vergeefs.
Scharnhorst dacht er echter allerminst aan het staande
leger af te schaffen of zoo in te richten, dat de volkswapening
hoofdzaak werd. Integendeel , hij wilde het staande leger geheel
buiten verband met deze houden. Wel had hij er aan gedacht
om , nu toch een korter diensttijd was ingevoerd , alle dienstplichtigen eerst eenigen tijd in het leger te doen dienen en ze
dan in de militie te doen overgaan ; maar hij had daarvan
afgezien, omdat de afstand tusschen de gezeten burgerij en de
uitsluitend uit de lagere bevolkingsklassen aangeworven soldaten
te groot was. Daarenboven kwam 't er thans op aan binnen den
kortst mogelijken tijd een zoo groot mogelijk getal geoefende
soldaten beschikbaar te hebben , omdat eene hervatting van
den strijd met Frankrijk elk oogenblik kon worden te gemoet
gezien , als men zich niet alles van de zijde des overwinnaars
wilde laten welgevallen. En daartoe was dit plan niet geschikt,
te minder omdat men nog zooveel oude soldaten in de gelederen moest houden en dus slechts weinig rekruten kon opnemen.
Scharnhorst sloeg nu voor een „reserveleger" op te richten,
samengesteld uit alle dienstplichtigen tusschen de 18 en 30
jaar, die zich zelven konden uitrusten, terwijl daarentegen zij,
die dat niet konden betalen , in het staande leger zouden
treden. Het was eene wijziging van zijn voorstel van 1806;
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toen had hij namelijk aangeraden om alle dienstplichtigen, die
geene plaats in het staande leger konden vinden, in de militie op
te nemen. Met dienstplichtigen bedoelde hij beide malen nog
maar alleen de manschappen, die „cantonpflichtig" waren. Maar
het eerre vond zoo min ingang bij den koning als het andere
en toen in den zomer van 1808 de geheele commissie een
dergelijk plan inleverde , had dit alleen ten gevolge , dat Frederik
Willem op de lijst der te behandelen onderwerpen ook de
oprichting van provinciale troepen liet plaatsen.
De invoering dezer hervormingen stiet natuurlijk op Beduchten tegenstand. Duizenden voelden er zich ernstig door benadeeld,
tal van officieren en ambtenaren zagen zich allerlei emolumenten ontnemen, welke zij als rechtmatige voordnelen, als een
deel hunner bezoldiging aanzagen , en de regeering was niet
bij machte die verliezen te vergoeden. Want terwijl het land
door den oorlog ten uiterste was geteisterd, namen de Fransche
autoriteiten eenvoudig alle landsgelden en belastingen in beslag,
zoodat alleen in dat kleine gedeelte, dat vrij was van
Fransche bezetting, de belastingen en de opbrengsten der
domeinen konden geïnd worden. Geen wonder, dat niet alleen
dikwijls geen soldijen , traktementen en pensioenen konden
worden betaald, maar dat zelfs de rantsoenen der manschappen
en der paarden werden ingekort. En toch moest men nog
3000 officieren op halve soldij stellen , niettegenstaande men
alle had ontslagen , die maar eenigszins in de termen vielen.
Scharnhorsts hart bloedde , als hij al de ellende zag , welke de
hervormingen na zich sleepten. Maar hij hoopte op de toekomst
en die toekomst scheen niet ver af. In het westen daagde het
morgenrood der vrijheid : Spanje dreef de Fransche overweldigers over de grenzen. Als nu ook Oostenrijk den strijd hervatte,
scheen voor Pruisen het uur der bevrijding nabij.
Maar in plaats van bevrijding kwam vooreerst dieper vernedering, zwaarder beproeving.
Napoleon kon de gebeurtenissen in Spanje niet laten voorbijgaan ; hij m o e s t er in persoon heengaan en het groote
leger daarheen voeren. Om dat te kunnen doen, moest hij in
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den rug gedekt wezen tegen een onverhoedschen opstand in
Pruisen, waar de gemoederen in bedenkelijke gisting verkeerden
en slechts door de aanwezigheid van dat leger werden in toom
gehouden. Het tractaat van Tilsit moest dus worden aangevuld
door duidelijker geformuleerde bepalingen. Daartoe werden
nieuwe onderhandelingen geopend en moest 's k onings broeder,
prins Willem , in persoon naar Parijs gaan. Daar werd deze ,
in September 1808 , gedwongen een tractaat te onderteekenen,
dat gelijk stond met eene volkomen kluistering van Pruisen.
De prins durfde de verantwoordelijkheid niet op zich nemen
voor een aanval der geheele Fransche strijdmacht op de nog
niet door Napoleon bezette deelen der monarchie. En geen
andere keus was hem gelaten. Het was echter de vraag, of
de koning het tractaat zou goedkeuren
Daarover ontstond nu een verbitterde strijd. Het tractaat
beloofde de ontruiming van Pruisen , maar stelde daarentegen
de nog verschuldigde oorlogschatting op 140 millioen francs
vast — eene voor het uitgeputte , gesmaldeelde Pruisen onbereikbare som — liet drie der gewichtigste vestingen , die den Oder
geheel afsloten : Stettin , Ktistrin en Glogau , in Fransche
handen, bedong nieuwe étappenwegen tusschen deze en de vestingen van het Rijnverbond en legde aan Pruisen de verplichting
op om gedurende de eerstvolgende tien jaren niet meer dan
42,000 man in dienst te houden , wier organisatie was voorgeschreven, en geene militie of burgerwacht op te richten of
eenige troepenvereeniging te beproeven, die ten doel had om
meer dan het bepaalde getal manschappen beschikbaar te
hebben. Eindelijk moest het , zoodra de oorlog met Oostenrijk
uitbarstte , in het eerste jaar 12000, later 16000 man ter
beschikking van Frankrijk stellen.
Dat tractaat stond gelijk met eene capitulatie; het was eene
beperking der souvereiniteit, sterker bijna dan wanneer Pruisen
lid van het Rijnverbond was geworden. Geen wonder dan ook, dat
de Pruisische patriotten en vooral de leiders der hervorming in
opstand kwamen ; reeds waren zij bezig eene algemeene volksbeweging in Noord-Duitschland en in de oude Pruisische pro-
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vinciën te beramen ; zij hadden zelfs den koning al bewogen
om eene aansluiting bij Oostenrijk zóó ernstig te overwegen,
dat hij die afhankelijk had gesteld van de houding welke
Rusland zou aannemen. Dit laatste had groote ontevredenheid
bij Stein en Scharnhorst verwekt , die meenden , dat van
Alexander niets te hopen , maar dat eene vereeniging met
Oostenrijk reeds voldoende was. En nu zou men niet alleen
het zwaard in de scheede steken , maar het zelfs den vijand
overleveren ? De patriotten waren tot het 'uiterste bereid.
Scharnhorst, Gneisenau , de minister Schon en drie andere
hoofden der hervormingspartij boden den 14 den October aan
Stein een verzoekschrift aan , waarin zij niet alleen den
wensch uitspraken , dat de koning de ratificatie der conventie zou weigeren , maar ook , dat hij , om geheel één van
wil met de natie te zijn, eene volksvertegenwoordiging zou
bijeenroepen.
Doch het was reeds te laat : Frederik Willem had zich onderworpen. Het duurde niet lang of Stèin, door Napoleon's ban
getroffen , moest heengaan.
De reactionnairen jubelden. Nu Stein verdreven was, hoopten
zij ook de andere hervormers te doen vallen. De hofpartij begon
opnieuw haar „mollenwerk", zooals Boyen hun rusteloos intrigeeren noemde. Maar vooreerst hadden zij daar allerminst
genoegen van. Toen Scharnhorst, voor 't oogenblik ontmoedigd,
zijn ontslag verzocht, weigerde de koning dit op eene wijze,
die bewees, dat het hem ernst was.
De taak, die Scharnhorst thans op zich nemen moest, was
zeker niet aanlokkelijk. Het leger, welks vermeerdering zooveel arbeid , verdriet en moeite had gekost, moest nu opnieuw
en wel op nog veel bescheidener voet worden gereorganiseerd.
Maar juist door de beperking , die hem was voorgeschreven —
er mochten maar 10 regimenten infanterie van ongeveer 2200
man zijn — kwam hij op het denkbeeld eener instelling,
die tot eene veel meer afdoende versterking van het leger
in tijd van nood, tot eene veel algemeener deelneming
der natie aan den dienst in het leger leidde dan bij de
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vroegere organisatie mogelijk ware geweest, tenzij de koning
in het oprichten eener landweer had toegestemd.
Reeds vroeger had Boyen voorgesteld om maandelijks van
elke kompagnie infanterie vijf en van elk eskadron ruiterij drie
man naar huis te zenden en door evenveel rekruten te doen
vervangen, een maatregel, die in de Oost-Pruisische cantons
al was toegepast. Daar heetten zulke voor het einde van
hunnen diensttijd naar huis gezonden manschappen „Kriimper".
In tegenstelling met de andere afgedankte soldaten beschouwde
men deze als gehouden om , zoodra zij opnieuw opgeroepen
werden, hun tijd verder uit te dienen , zonder echter overigens,
zooals de met verlof gaande soldaten, op de ranglijsten te blijven.
Scharnhorst maakte deze inrichting nu tot een algemeenen
maatregel , waarbij het getal der elke maand naar huis gezondenen nog aanzienlijk werd uitgebreid. Zoodoende kreeg men
in betrekkelijk korten tijd een vrij groot getal tamelijk geoefende manschappen, die elk oogenblik gereed stonden het leger
te versterken. Natuurlijk was het op den duur onmogelijk zulk
eene instelling, die wel niet met de letter, maar zeker met den
geest van het tractaat met Frankrijk in strijd was , voor de
Franschen te verbergen ; maar hetzij dat deze er geen gewicht
aan hechtten , of dat zij de zaak niet begrepen , ernstige vertoogen
werden er niet tegen gericht, evenmin als tegen andere handelingen, waardoor het tractaat werd ontdoken. En natuurlijk
kon eene dergelijke instelling alleen goed werken bij eene natie,
die grootera militairen aanleg had en waar de ontslagen manschappen uit zichzelf , door schietvereenigingen en andere
middelen, voorzagen in het gebrek aan herhalingsoefeningen.
Voor een lang tijdsverloop zou de instelling zeker ook niet
hebben kunnen dienen; maar niemand in Pruisen, de blinde
bewonderaars van Napoleon onder de hoogere klassen uitgezonderd , geloofde , dat het lang zou duren , eer men den
strijd zou moeten hervatten.
Vooreerst evenwel bleef het stelsel binnen zeer bescheiden
afmetingen beperkt. Eerst na 1809 kwam de koning er toe ,
het leger geheel voltallig in dienst te houden en steeds meer
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„Kriimper" op te nemen. Met den door Scharnhorst voorgestelden
korten diensttijd van nog geen twee jaren , die voor hen , die
een zekeren graad van welstand en beschaving bezaten , nog
zeer verkort kon worden — een denkbeeld, waaraan het stelsel
van éénjarige vrijwilligers schijnt ontleend te zijn — kon hij niet
instemmen. De regel moest volgens hem steeds lange diensttijd
en klein jaarlijksch contingent zijn.
Slechts zeer onvolkomen kan ik hier weergeven wat Lehmann
over Scharnhorsts werkzaamheid mededeelt. De vruchten er
van zijn bewaard gebleven in de inrichtingen , die tot 1866 toe
aan het Pruisische leger zulk een eigenaardig karakter hebben
bijgezet en thans zoo algemeen zijn geworden , dat men ze bij
de meeste legers terugvindt.
Sommige zijner voorstellen bleven afstuiten op het verzet
der hofgeneraals en op Frederik Willems tegenzin , andere
echter, die meer dan de meeste er van bijdroegen om het
geheele karakter van het leger te veranderen , werden door de
omstandigheden zoozeer geboden , dat de koning wel tot de
invoering besluiten moest. Geen daarvan had zulke diep ingrijpende gevolgen als die over het legerbestuur. Tot nog toe was
dat eene zuiver persoonlijke zaak des konings geweest. Er was
wel een „Ober-Kriegscollegium", dat vele takken van het
legerbeheer bezorgde, maar geen eigenlijk ministerie van oorlog;
trouwens, er waren in Pruisen toen nog geen ministeriën
in onzen zin , geen departementen van algemeen bestuur. Stein
had daarin verandering gebracht ; behalve in krijgszaken was
hij dirigeerend minister, boven alle colleges van bestuur,
geweest. Toen hij aftrad, had hij den koning bewogen om
ministeriëele departementen , zooals in Frankrijk en elders bestonden , in te voeren, welker hoofden, ieder in hun kring zelfstandig, samen onder den koning de regeering vormden. Voor de
krijgszaken werd die instelling eerst een half jaar later, in
Maart 1809, ingevoerd. Er werd een „Allgemeines Kriegsdepartement" ingesteld , welks hoofd stem in den ministerraad
kreeg. Natuurlijk was dit Scharnhorst , die van nu af als het
erkende hoofd van het legerbestuur gold. Doch met de hem
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eigene halfheid had de koning daarnaast de oprichting van
een „Militaires Oekonomie-Departement" bevolen, dat, om de
hofpartij en de oude generaals tevreden te stellen , voorloopig
aan een der ergste reactionnairen werd toevertrouwd. Zoo nam
Frederik Willem met de eene hand terug wat hij met de andere
gaf. Eén ding was echter verkregen. De invloed van den „voordragenden" adjudant-generaal, welke in verkeerde handen zoo
verderfelijke gevolgen kon hebben, was te niet gedaan. En
Scharnhorst wist door zijn beleidvol optreden tegenover den
koning, met wien hij in dagelijksch verkeer bleef, de dreigende
reactie te weren , op enkele punten zelfs nieuwe hervormingen te verkrijgen. Vooral het militair onderwijs werd thans een
voorwerp zijner zorgen.
Maar alles was nog in staat van wording, toen het scheen,
dat de nieuwe inrichtingen de proef van een oorlog, en wel
van een oorlog onder de meest ongunstigste omstandigheden,
zouden moeten doorstaan : de strijd tusschen Frankrijk en
Oostenrijk barstte uit. Bijna iedere Pruis meende, dat het
oogenblik gekomen was om aan Napoleon de gehoorzaamheid op
te zeggen. Zoo sterk was de stroom der volksbeweging, dat
zelfs volbloed Franschgezinden , als de veldmaarschalk Kalkreuth,
meenden, dat alleen aansluiting bij Oostenrijk Frederik Willems
kroon kon redden.
Maar deze was er de man niet naar om zich te laten medesleepen door eene beweging, welke meer eene Duitsche dan
eene Pruisische was. In eigen oogera was hij uitsluitend koning
van Pruisen ; eene roeping als Duitscher gevoelde hij niet.
Mocht hij, zoo redeneerde hij, het welzijn, ja het bestaan van
den hem door God toevertrouwden staat in de waagschaal
stellen door aan een strijd deel te nemen, die, bij welslagen,
wel Duitschland van het Fransche juk bevrijden, maar ook aan
Oostenrijk voorgoed de hegemonie verzekeren zou ? Daarenboven
wilde hij niets doen zonder Rusland, en het was zeer de vraag,
of keizer Alexander Oostenrijk zou willen ondersteunen. Ongelukkig echter had hij, dien het Fransche juk niet minder drukte
dan een der patriotten, toegegeven, dat voor een mogelijken
.
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oorlog toebereidselen werden gemaakt, en die toestemming
werd door de patriotten, ja door de natie, opgevat als eene
toestemming tot deelneming aan den oorlog. Vandaar, dat zij
meenden, dat het den koning geen ernst was met zijne onzijdigheid, dat hij het in den grond zijns harten met hen eens was.
Zelfs Schill geloofde niet, dat de koning ernstig vertoornd was,
toen hij zijne onberadene, met alle begrippen van krijgstucht strijdige onderneming begon. Dat hij aan dergelijke
denkbeelden voedsel gaf, is in 1809 Frederik Willems groote
fout geweest; niet, dat hij niet met de beweging medeging ; want zonder twijfel waren Pruisens krachten daartoe
nog niet in staat en waren de omstandigheden allerminst
gunstig. Zoowel nu in 1809 als vroeger in 1808 en later
in 1812 heeft de koning zeer zeker gelijk gehad tegenover de
patriotten.
Maar eene bespreking van die door Lehmann, door Delbriick
in zijn leven van Gneisenau en door Boyen in zijne gedenkschriften ijverig besproken vraag zou ons te ver leiden. Ik
meen mij zelfs te moeten onthouden van alle uitweidingen over
den strijd, die toen in Zuid-Duitschland werd gestreden, over
de verschillende, meest ontijdig begonnen ondernemingen om
Noord- en Midden-Duitschland tegen Frankrijk in beweging te
brengen. 't Waren uiterst moeilijke en pijnlijke dagen, vooral
voor hen , die in Pruisen de regeering hielpen voeren. Voor
niemand moeilijker en pijnlijker dan voor Scharnhorst. Want
door zijne betrekking werd het hem onmogelijk gemaakt zóó te
handelen , als hij meende dat noodig was. Hij verzocht dan ook
met nadruk om van zijn post als minister te mogen worden
ontheven, wanneer de koning volharden bleef in het verbond
met Frankrijk; maar deze wilde er niet van hooren. Zoo bleef
hij in dienst, terwijl vele zijner medestanders in arren moede
Pruisen verlieten om in Oostenrijk den landsvijand te bestrijden.
Grolmann ging 't eerst, Gneisenau stond op het punt te volgen.
Zoo gevoelde hij zich meer en meer alleen gelaten ; zelfs moest
hij het dulden, dat Grolmanns post aan het ministerie door zijn
ouden tegenstander Hake werd ingenomen. Doch hij gevoelde
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zich niet gerechtigd heen te gaan, als zijn koning verklaarde
hem noodig te hebben. Hij bleef arbeiden en voorbereiden,
zocht opnieuw den koning over te halen tot maatregelen, die
op den duur- den krijgsdienst voor alle burgers moesten verplichtend maken, en trachtte het leger in zulk een toestand te
brengen, dat het altijd te veld kon trekken, zoodra de koning
het bevel gaf.
Doch dit bevel kwam niet, niettegenstaande vele van 's konings
maatregelen, met name Knesebecks zending naar Oostenrijk,
schenen aan te duiden, dat, al was het ter elfder ure, Pruisen
toch het zwaard zou trekken. Scharnhorst achtte die weifelende,
dubbelzinnige houding dubbel gevaarlijk, daar, naar zijne meening,
Napoleon niet zou nalaten haar te bestraffen, zoodra Oostenrijk
ontwapend was. In den tijd tusschen den slag bij Wagram en
den vrede van Weenen zag iedereen zoo iets te gemoet ; ieder
oogenblik verwachtte men een bevel van Napoleon aan de
Fransche troepen in Noord-Duitschland om het Pruisische grondgebied te bezetten, wat te minder belet kon worden, daar de
Odervestingen in Fransche handen waren en de vijandige Russen
en Polen aan de oostgrens stonden. Maar er -gebeurde niets;
na den vrede ontving de koning alleen den wenk om zich
naar zijne hoofdstad te begeven. Zoo keerde in December
1809 het Pruisische hof en de Pruisische regeering naar
Berlijn terug, ruim drie jaren nadat zij de residentie verlaten
hadden.
Het was een weemoedige terugkeer in de diep vernederde
stad, welker triomfboog hare Victoria had verloren ; het was
tevens een zeer droevige en benauwde, want te Berlijn was
men als in Fransche handen : tusschen Maagdenburg en Kiistrin,
Stettin en Glogau als ingesloten. Doch men kon niet anders.
Ook Scharnhorst ging mede ; hij weigerde alle aanbiedingen,
die hem van Engelsche zijde gedaan werden, waar men hem
tot directeur der militaire scholen wilde aanstellen. Slechts Zijne
beide zonen zond hij naar Engeland om in het Duitsche legioen
in Spanje den vijand te bevechten, naar wien hun vader in
Duitschland zich voegen moest.
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v.
Het valt moeilijk zich eene voorstelling te vormen van den
toestand van Pruisen in de jaren tusschen den vrede van
Weenen en den tocht naar Rusland Het zwaard van Damocles
is eene uitdrukking, die hier zelfs nog te weinig zegt. Want
het steeds in zijn leven bedreigde voorwerp van Dionysius'
plagerij lag ten minste nog aan een heerlijken maaltijd aan,
doch Pruisen gevoelde zich niet alleen voortdurend bedreigd,
maar stond nog daarenboven voortdurend bloot aan harde en
onbillijke eischen, welker vervulling alleen te ontgaan was door
erger deemoediging.
Wij Nederlanders weten bij ondervinding, wat het Fransche
juk zeggen wilde; maar de gevoelens onzer van Nederlanders
tot Bataven, van Bataven tot Hollanders, van Hollanders tot
Franschen omgeschapen voorvaderen waren vrij wat minder
bitter dan die der Pruisische patriotten. Want de onzen zagen terug
op een tijd van verval; zij waren langzamerhand gewoon geraakt
aan elke vernedering, zij waren voorbereid geworden tot de
slavernij, tot het verlies van alle nationale zelfstandigheid. Doch
de Pruisen hadden zoo pas den tijd van Frederik den Groote
beleefd, hadden nog maar weinige jaren geleden zich zelven
haast voor de evenknieën der Franschen gehouden. Zij werden
daarenboven steeds geprikkeld doordat zij elk oogenblik meenden,
dat het oogenblik daar was en de strijd zou beginnen , terwijl
zij dan telkens moesten vernemen, dat de koning het verbood.
En zonder den koning den strijd te beginnen, kwam bij
niemand op. Wel waren er enkele benauwde zielen, in wier
verbeelding de patriotten, met Scharnhorst aan het hoofd, de
gestalten van Jacobijnen en samenzweerders aannamen, die
geloofden, dat Scharnhorst en Zijne vrienden ernstig dachten
aan het plan om den koning af te zetten en een der prinsen
in zijne plaats aan het hoofd der natie te stellen, en die den
koning met dergelijke vermoedens kwamen lastig vallen. Zeker
was Frederik Willem een veel te nuchter denkend man om aan
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die hersenschimmen geloof te slaan; maar de oude hartelijkheid was toch , sedert het verschil van inzicht zóó sterk aan
den dag was gekomen , uit de betrekkingen tusschen vorst en
minister verdwenen. Er was niet veel meer noodig om hem en
zijne vrienden in het ministerie te doen vallen. De gelegenheid
bood zich weldra aan.
In 1810 was Pruisen alweder ten achter in de afbetaling
der oorlogsschatting. Napoleon stelde nu den eisch : .5f geregelde
afdoening , Öf afstand van grondgebied. De ministers , Scharnhorst inkluis , wisten geen anderen raad dan het laatste in te
willigen ; want van verzet kon zoomin sprake zijn als van
afbetaling , tenzij men Napoleons spottenderwijs gegeven raad
opvolgde en het leger ontbond.
In zijn nood zocht Frederik Willem heul bij Hardenberg.
Deze , altijd gereed den toestand helderder in te zien dan
andere menschen, maakte zich sterk hem uit den nood te
helpen , mits hem vrije hand werd gelaten. Dat zelfvertrouwen
werkte beslissend. Het gelukte Napoleons toestemming te verkrijgen om den eenmaal door zijn banvonnis getroffen staatsman aan het hoofd der regeering te stellen, onder belofte , dat
in die regeering geen enkel erkend tegenstander van Frankrijk
zou zitting hebben.
Onder zulke omstandigheden kon Scharnhorst onmogelijk
langer minister blijven ; de Fransche gezant drong zelfs op zijn
onmiddellijke verwijdering aan. Hij zelf begreep het ook en
herhaalde zijn reeds meermalen gedaan verzoek om ontslag.
Den 7den Juni 1810 werd het hem verleend. Hij zou voortaan
alleen kwartiermeester-generaal en inspecteur der genie blijven.
Maar noch de koning , noch de nieuwe staatskanselier kon zijne
medewerking missen. Aan zijn opvolger Hake werd niet alleen
in Boyen een vertegenwoordiger van Sharnhorst toegevoegd ,
maar hij ontving zelfs den last om alle belangrijke algemeene
zaken aan Scharnhorst mede te deelen en dezen daarin te
kennen; alleen de uitvoering der in overleg met dezen vastgestelde maatregelen bleef hem voorbehouden. Zoo meende Hardenberg van Scharnhorsts raad verzekerd te wezen, zonder dat
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de Franschen over zijn invloed konden klagen. Maar hij schijnt
zelf gevreesd te hebben, dat het gordijn, waarachter hij Scharnhorst verborgen had, wat al te doorzichtig was, of dat Napoleon,
nu eenmaal zijn oog op dezen gevallen was, niet zou dulden,
dat hij langer te Berlijn bleef. Althans hij verzocht Scharnhorst
eene memorie in te dienen ter rechtvaardiging van zijn gedrag,
naar aanleiding der in Frankrijk tegen hem ingebrachte beschuldigingen. Hij zelf had iets dergelijks gedaan , vóór hij
verlof kreeg om als minister op te treden, en waarschijnlijk
vond hij er niets vernederends in of achtte hij tegenover de
Franschen eene dergelijke innerlijk onware handeling volkomen
geoorloofd.
Hoe Scharnhorst het voorstel heeft opgenomen weten wij
evenmin , als op welke wijze hij tot de overtuiging is gekomen,
dat hij er aan gehoor moest geven. Maar al weten wij daarover
niets, wij kunnen begrijpen wat het hem gekost heeft te
schrijven : „dat hij het als een ongeluk beschouwde den grootsten monarch der wereld mishaagd te hebben" — hem, wiens
leven sedert vier jaren geheel aan de bestrijding van dien
monarch gewijd was, hem, die het Stein als een eer toerekende,
door Napoleon vogelvrij te zijn verklaard. En al waren het geene
onwaarheden, die hij uitsprak, toen hij verklaarde nimmer in
Engeland te zijn geweest en „slechts één bloedverwant in
Spanje in het Duitsche legioen te hebben (op 't oogenblik schijnt
zijn jongste zoon daarbij nog niet te zijn ingelijfd geweest),
terwijl zijne meeste naastbestaanden onder Frankrijks bondgenooten dienden", en evenmin, toen hij er bij voegde , dat hij
onschuldig was aan de oorlogsverklaring van 1806 en aan
Schills onderneming en dat hij nimmer lid van het „Tugendbund" was geweest, en zelfs toen hij zich beriep op zijne
vroegere geschriften, waarin hij met bewondering van Napoleons groote daden als veldheer had gesproken — het was toch
eene verloochening van zijn verleden. Vreemd genoeg en wel
een bewijs voor de weinige kennis der Pruisische toestanden,
die de Franschen bezaten , trof de apologie doel. De sedert
eenigen tijd in Frankrijk vernomen beschuldigingen hielden op;
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er werd van Fransche zijde geen poging meer gedaan om
Scharnhorst uit den dienst te verwijderen.
Maar het spreekt van zelf, dat van nu af zijn invloed, die
zich slechts zijdelings kon laten gelden , sterk moest afnemen.
Daarenboven * was Hardenberg wel niet als de koning een
beslist tegenstander van algemeenen dienstplicht, maar toch niet
geneigd om dergelijke diep ingrijpende hervormingen aan dezen
op te dringen. Zoo bleef de hoofdzaak der militaire hervorming
in Scharnhorsts oogen achterwege ; de koning maakte er zich
van af door de verklaring, dat hij ze wel had toegezegd, maar
slechts voor de toekomst.
En thans trof de patriotten een nieuwe slag door den plotselingen dood van koningin Louise, die hun zoo dikwijls de
hand boven het hoofd had gehouden en op wier geestkracht in
de ure des gevaars zij zoozeer rekenden. Aan het hof scheen
aan de partij, die voor Pruisen alleen heil zag in onderwerping,
thans geen hinderpaal meer in den weg te staan. Als opnieuw
de vraag werd gesteld: vóór of tegen Napoleon, zou Frederik
Willem in den kring zijner vertrouwden niemand meer hebben,
om die partij tegen te spreken. Want Boyen was wel belast
met de voordracht der militaire zaken aan den koning , maar
bezat geenszins het gezag, dat die betrekking vroeger zoo
gewichtig maakte.
Het duurde geen jaar, of de vraag werd werkelijk weder
gesteld. In 't begin van 1811 bleek eene breuk tusschen
Rusland en Frankrijk onvermijdelijk. Zoowel de koning als de
ministers waren het met Scharnhorst eens, dat men die breuk
niet lijdelijk kon afwachten, maar in stilte zich ter verdediging
moest voorbereiden. Scharnhorst ontwierp de plannen daartoe.
Als hoofd van den staf en inspecteur der vestingen kon hij ,
zonder opzien te baren , zorgen voor maatregelen , die tegen
Engeland en ter handhaving van het Continentaal Stelsel heetten
te dienen. In werkelijkheid beoogde men, in de nabijheid der
kusten troepen samen te trekken en de enkele vestingen te
versterken , welke Pruisen nog in handen had. Met name de
„Kriimper" werden in grooten getale opgeroepen , in schijn om
.
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vestingwerken aan te leggen , in werkelijkheid om op 't eerste
bevel de spade met het geweer te verwisselen. Reeds richtte
Scharnhorst zijne maatregelen op samenwerking met Rusland
en Engeland.
Maar Hardenberg, dien zijn levendige geest maar al te
dikwijls zeer verschillende gezichtspunten in 't oog deed vatten,
dacht nu weder aan gansch andere dingen dan aan den strijd
met Frankrijk. Hij wantrouwde Ruslands krachten niet minder
dan Ruslands onbaatzuchtigheid. En hij was te veel een man
van het ancien regime , een kind der achttiende eeuw, om niet
de Poolsche quaestie, die al zooveel ellende had veroorzaakt,
weder op te rakelen en te vragen of niet misschien, ingeval
Pruisen aan Frankrijks zijde trad, een deel van Polen aan
Pruisen zou kunnen komen. Daarom wilde hij alles vermijden
wat de uitbarsting kon verhaasten. Opnieuw begon nu de oude
strijd. Scharnhorst beweerde, dat men te ver was gegaan om
terug te keeren, dat Napoleons argwaan toch was opgewekt,
dat het voor Pruisen eene levensquaestie was zich van Ruslands vriendschap te verzekeren. Hardenberg daarentegen
meende , dat men geen enkelen stap mocht doen, welke Rusland
tot sneller handelen zou kunnen verleiden. Zelfs de herhaalde
eischen van Napoleon, om nieuwe militaire verbindingswegen
door het Pruisisch gebied af te staan, waren voor den een
evenzeer een prikkel tot tegenstand als voor den ander een reden
tot voorzichtig toegeven. Evenwel, het voortdurend opeenhoopen
van Fransche strijdkrachten in Noord-Duitschland was zoozeer
in tegenspraak met Napoleons betuigingen van vredelievendheid,
dat ten slotte zoowel de koning als de staatskanselier juist in
die betuigingen grond zagen voor het vermoeden, dat Napoleon
iets in zijn schild voerde, waartegen men zich moest wapenen,
wilde men niet onverhoeds overvallen worden. Hardenberg
zelf was het thans, die den koning smeekte om, ingeval de
oorlog uitbrak, de partij van Rusland te kiezen.
In den brief van 16 Juli 1811, waarin Frederik Willem
aan Alexander berichtte, dat hij dit voornemen werkelijk had
opgevat, verzocht hij dezen , den in dit geval door Rusland
29
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aan Pruisen te verleenen bijstand te doen bepalen door mondelinge besprekingen tusschen een zijner vertrouwde bevelhebbers
en Scharnhorst, die daartoe in 't geheim naar Sint Petersburg
zou reizen.
Om dit laatste, bij de aanwezigheid in Pruisen van zoovele
Franschen, onopgemerkt te kunnen volbrengen , kreeg Scharnhorst last de oostelijke vestingen te gaan inspecteeren en daarna
voor eenige weken verlof te vragen voor een badkuur in Silezië
en Boheme. In werkelijkheid zou hij tijdens zijn verlof onder
een valschen naam de grenzen oversteken. Gneisenau zou hem
zoolang aan het hoofd van • den staf vervangen.
Den 29 sten Juli verliet Scharnhorst Berlijn; maar toen hij
in de tweede helft van Augustus gereed stond om de reis naar
Rusland te aanvaarden, was de stand van zaken al weder
anders, en het duurde vrij lang eer hij het bevel tot de afreis
kreeg, en wel met den bijzonderen last, om toch vooral in
het belang des vredes werkzaam te zijn. Zeker eene vreemde
opdracht aan een generaal, die eene alliantie en een veldtochtsplan moest ontwerpen ! Vooral nu die last het bekende hoofd
der oorlogspartij gold.
Den 24 sten September te Tsarkoje Selo aangekomen, op het
bekende zomerverblijf der Russische keizers, had hij een aantal
geheime samenkomsten, eerst met Barclay de Tolly, in dien
tijd Alexanders rechterhand in oorlogszaken, en daarop met
Alexander zelven. Zij werden bemiddeld door den overste
SchMer, die in schijn ambteloos, in werkelijkheid als Pruisisch
gezant te Sint Petersburg verblijf hield. Het resultaat was
eene overeenkomt ter regeling van gemeenschappelijke operatiën
aan de grenzen, een door Alexander opgesteld ontwerp van een
bondgenootschap en de verzekering, dat Rusland iederen aanval
op Pruisen als een aanval op Rusland zelf zou beschouwen.
Daarmede kon Scharnhorst tevreden zijn. Met dezelfde
omzichtigheid als op de heenreis keerde hij in 't begin van
November incognito naar Berlijn terug.
Daar vond hij den toestand niet ten goede veranderd. De
koning was, niet het minst door Hardenbergs steeds wisselende
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denkbeelden omtrent de Russische en Fransche alliantiën,
minder dan ooit genegen om zich in Ruslands armen te werpen
en wilde niets weten van Gneisenau's voorslagen tot nadere
verbinding met Engeland en Zweden.
Zelfs toen Napoleon met den eisch voor den dag kwam om
bf in het Rijnverbond te treden Öf een nieuw tractaat aan te
gaan, dat Pruisen zelfs den schijn van zelfstandigheid, dien het
tot nog toe had bezeten, ontnam, bleef hij hardnekkig weerstand bieden aan al de aanzoeken, waarmede hem de patriotten
bestormden. Hardenberg, toen weder geheel eens van zin met
de patriotten, zag maar één middel om den koning te verhinderen
het alternatief aan te nemen. Dat middel was verbinding met
Oostenrijk, zekerheid, dat zoowel van Oostenrijk als van Rusland
hulp zou opdagen, wanneer Frankrijk Pruisens bestaan in ge
vaar bracht. Hij stelde dus voor, dat Scharnhorst, in even diep
geheim als naar Sint Petersburg, thans naar Weenen zou reizen
om daar de machthebbers te polsen.
Noode gaf de koning toe en liet hij Scharnhorst gaan, want
hij rekende terecht, dat van Oostenrijk niet veel te wachten
was. Of hij begreep, dat voor het welslagen van zulk eerre
zending ten minste een ander zendeling noodig was, staat te
betwijfelen. Het bericht toch, dat een Jacobijn als Scharnhorst
naar Weenen zou komen, bracht Metternich en keizer Frans
geheel van hun stuk. De Oostenrijksche gezant te Berlijn, graaf
Zichy, zag zich zelfs genoopt tot het zenden eener memorie
aan Metternich om dezen te waarschuwen tegen de listen van
zulk een gevaarlijk persoon, die allicht Oostenrijk in zijne
netten zou wikkelen en tot dingen verleiden, welke tegen elke
gezonde politiek aandruischten.
Maar die zorg was overbodig. Metternich dacht er niet aan
één stap te doen buiten de Fransche alliantie, welke, meende
hij, misschien zelfs nog Silezië aan zijnen keizer zou kunnen
terugbezorgen ; en geen mensch was er te Weenen, die Scharnhorsts denkbeelden deelde. Duitschgezindheid had men er in
1809 voor goed afgeleerd. Toen Scharnhorst in December aankwam, had hij wel verscheidene gesprekken met den leider der
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Oostenrijksche politiek, maar deze onthield zich van elk bepaald
antwoord, totdat hij eindelijk verklaarde, voorloopig niets te
kunnen beloven en niet gerechtigd te zijn om zich over de
toekomst uit te laten. Maar als wilde hij goed maken, dat hij
Scharnhorst zoo afgescheept had, voegde hij er de in zijn mond
vrij zonderling klinkende raadgeving bij, dat Pruisen voorzichtig
zou doen, zich noch met Rusland, noch met Frankrijk te verbinden. En Scharnhorst, die in de verste verte niet vermoedde,
dat hier een adder onder het gras schuilde, schijnt daarin eene
bedekte aanmoediging gezien te hebben. Althans het plan,
dat hij na zijne terugkomst ontwierp tot verdediging van Pruisen,
in geval Frankrijk het reeds nu aantastte, was gegrond op
Oostenrijks medewerking. Hij kon zich niet voorstellen , dat
Oostenrijk Pruisen zou laten ondergaan, al was 't alleen maar
uit eigenbelang. Dat Metternich geen ander doel had dan te
beletten, dat Napoleon, als Pruisen zich geheel aan zijn wil
onderwierp, het bondgenootschap van Oostenrijk minder op
prijs zou stellen, schijnt niet bij hem te zijn opgekomen. Voor
diplomaat was Scharnhorst trouwens niet in de wieg gelegd.
De waarschuwing miste echter haar doel. Twee maanden
later, in Maart 1812, gaf Frederik Willem voor de derde maal
toe aan de eischen van Napoleon. Hij werd nu niet alleen een
vasal van Frankrijk , maar moest bijna al wat hij bezat aan
land, aan strijdkrachten en aan hulpmiddelen ter beschikking
van den bondgenoot stellen. Al wat Scharnhorst had gedaan
scheen nutteloos te zijn geworden , of, nog erger, alleen te
zullen dienen om de ketenen, die het vaderland omknelden,
nog vaster te smeden. Want het leger, dat in 1812 te velde
trok om mede te werken tot Ruslands onderwerping aan
Napoleons wil, bleek zelfs toen reeds een heel ander oorlogswerktuig te zijn dan de krijgsmacht, die in 1806 en 1807 voor
Pruisens verdediging had gestreden.
Maar voor den schepper van dat leger was daarin geene
plaats meer. Clausewitz en tal van andere officieren verlieten
de gelederen en gingen naar Rusland , om daar den landsvijand
te bestrijden. Ook Scharnhorst dacht er aan. Maar hij kon het
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niet van zich verkrijgen, het land en den koning, aan wie hij
trouw had gezworen, in den nood te verlaten. Hij verliet Berlijn,
waar zijne betrekkingen tijdelijk aan anderen werden opgedragen,
en ging naar Silezië, behalve Pommeren de eenige provincie der
monarchie, waarvan althans een goed gedeelte voor de Franschen
gesloten was.
Hij had gehoopt er op andere wijze binnen te zullen trekken,
aan het hoofd van het gedeelte van het leger, dat buiten
het bereik der Franschen kon worden gebracht. Reeds had hij
alles daartoe voorbereid en waren de orders gegeven om de
bezetting van Berlijn naar Silezië te doen oprukken, toen het
bericht van het sluiten van het nieuwe Parijsche tractaat alle
plannen tot weerstand in rook deed vervliegen. Frederik Willem
had het zijn plicht geacht liever elke vernedering te dulden
dan zijn land bloot te stellen aan de gevaren van een oorlog,
die zoo geringe kansen bood.
Men kan zich voorstellen, hoe Scharnhorst gebukt ging onder
den toestand. Alles scheen verloren. In 1809 had men ten
minste nog de onzijdigheid bewaard ; thans moest men met den
vijand tegen den bondgenoot strijden. Het eenige wat hem
opbeurde was de uitstekende houding van het Pruisische korps,
dat althans den militairen naam van Pruisen met eere ophield
tegenover vriend en vijand. • Maar hoe gemengd moesten de
gevoelens zijn, die elk bericht daarover bij hem opwekte ! Elk
voordeel, door dat legerkorps behaald, was een nadeel voor
den eigenlijken bondgenoot, een voordeel voor den eigenlijken
vijand! En toen de veldtocht in Rusland voor goed begonnen
was, begon de angst te kwellen, dat de Russen zich zouden
laten verleiden tot standhouden en slag leveren. Want hij wist,
dat zijn oude ambtgenoot van het jaar 1806, de geleerde
generaal Phull, die thans Alexanders mentor in krijgszaken
was, geenszins zijne meening deelde, dat de Russen steeds
moesten terugtrekken, maar integendeel het heil van Rusland
zag in het versterkte kamp bij Drissa, dat hij tot een ander
Torres Vedras dacht te maken, om er, evenals Wellington daar
gedaan had, de Fransche overmacht te stuiten.
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Gelukkig voor Scharnhorst deelde hij de ballingschap,
waartoe hij in zekeren zin veroordeeld was , met bijna al de
hoofden der patriotten, die in het land gebleven waren. Ook
Bliicher had zijn kommando moeten nederleggen, ook prins
August was naar Breslau gegaan en vele anderen. Zij hielpen
hem de gedwongen rust verdragen , die hem, van der jeugd af
gewoon aan ingespannen arbeid , zeer zwaar viel. Gelukkig kon
bij de oude studiën weder opvatten en het vervolg van zijn
handboek der artillerie onder handen nemen. Zijne weinige
ledige uren had hij steeds daaraan besteed.
Zoo gingen zomer en herfst voorbij en kwam de winter,
een harde winter, zooals er in verscheiden jaren niet gezien
was. Scharnhorst begreep volkomen wat dat zeide. In een brief
aan Hardenberg vindt men eene opgave van den thermometerstand, die daar veelzeggend is.
Eindelijk kwam de zekerheid, dat het groote leger zoo
goed als vernietigd en door zijn keizerlijker veldheer verlaten
was. Scharnhorst voelde zijn tijd naderen. Een nu of nooit
zweefde hem op de lippen. Maar de koning zweeg en zijne
raadslieden deden niets. Zelfs de vraag •van Napoleon,
om het Pruisische contingent bij zijn leger te versterken,
scheen geene uitwerking te hebben. Doch te Berlijn bleef
alles stil.
Scharnhorst kon zich niet meer bedwingen. Den 29sten December verzocht hij aan Hardenberg om weder in actieven dienst
hersteld te worden en voegde er den raad bij, dat de koning
toch Berlijn zou verlaten, waar hij ieder oogenblik gevaar liep
van door de Franschen te worden overvallen, en zich naar
Silezië zou begeven. Maar er kwam geen antwoord. De drie
mannen, die toen het meest bij den koning golden — Hardenberg,
Ancillon en Knesebeck — dachten er niet aan om met Frankrijk
te breken. Want zij deden aan hooge politiek, en daarbij was
voor een kloek en onvervaard optreden in den geest der
patriotten geene plaats. Wel stelden zij den koning voor eene
uitgebreide wapening te beginnen, om, vereenigd met Oostenrijk, den vrede aan Napoleon en Alexander voor te schrijven.
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Misschien kon Pruisen daar vruchten van plukken. Hardenberg
dacht zelfs aan het geheele hertogdom Warschau.
Maar plotseling had eene gebeurtenis plaats, die al die
staatkundige spinnewebben verscheurde. Den 30 sten December
teekende Yorck de conventie van Tauroggen met de Russen. Het
Pruisische leger had het Fransche bondgenootschap opgezegd.

VI.
Men kan zich kwalijk grooter tegenstrijdigheid voorstellen
dan die, welke in de twee eerste maanden van 1813 bestond
tusschen de houding van koning Frederik Willem en die van
zijn volk. Terwijl dit zich nauwelijks liet weerhouden om zonder
oorlogsverklaring den gehaten overweldiger aan te vliegen,
die nog altijd den Pruisischen grond bezet hield , scheen de
koning slechts zeer noode de beweging te volgen en geen
andere staatkunde te kennen dan die, welke hij de laatste
jaren had toegepast.
Geen wonder, dat die houding van Frederik Willem aanleiding heeft gegeven tot zeer verschillende oordeelvellingen bij
de geschiedschrijvers, die dit tijdperk behandeld hebben. Want
het denkbeeld, dat de koning eigenlijk tegen zijn zin tot den
heiligen oorlog werd medegesleept , stuitte den loyalen Pruisischen onderdaan tegen de borst. Niet weinigen beweren daarom,
dat die houding des konings slechts berekening is geweest,
dat hij niet anders mocht en kon handelen, ja dat hij , door
eerst zoo laat mogelijk den beslissender stap te doen, aan zijn
volk eenen grooten dienst bewees, dat hij alleen daardoor de
heillooze gevolgen voorkwam, welke de onberaden ijver der
patriotten na zich gesleept zou hebben, zoodat hij, toen even
goed als vroeger, tegenover deze gelijk had en veel beter wist
dan zij , wat noodzakelijk en goed was. Anderen, Lehmann en
Delbriick in de eerste plaats (die , men vergete het niet, alles
behalve tot de Duitsche vrijzinnigen kunnen gerekend worden),
zijn van oordeel , dat de houding des konings het gevolg was
van zijne gewone besluiteloosheid , van zijn gebrek aan vertrou-
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wen op zijn volk en op zichzelven , van zijne vrees voor de
Russische politiek , van zijn angst voor de overmacht van
Napoleon en voor de gevolgen van eene breuk , welke bij
mislukking den ondergang van zijn staat , bij welslagen eene
omwenteling kon ten gevolge hebben , — eindelijk ook aan zijn
luisteren naar den raad der mannen van het ancien regime
en aan de onvastheid van beginselen van zijn staatskanselier,
die zelf ieder oogenblik van plannen wisselde en steeds de
meest uiteenloopende politieke combinatiën smeedde. Beide
partijen putten nog steeds nieuwe argumenten uit de archieven
en uit de mededeelingen van tijdgenooten. Het is een strijd
geworden, waarvan het einde al evenmin te zien is als van
dien over de schuld van Maria Stuart of over den aanlegger
van den Rastadter gezantenmoord.
Wij hebben ons gelukkig niet met dien strijd bezig te
houden, al raakt hij ons onderwerp van nabij, want Scharnhorst had van de onzekerheid, waarin hij , met al de patriotten,
verkeerde, ontzaggelijk te lijden. Hij zag den kostbaren tijd verloopen , den nu nog gedemoraliseerden vijand gelegenheid
gegeven zich van den schok te herstellen en zijne ln'achten weder
te verzamelen ; hij zag de natie , het leger in beweging, maar
zonder gemeenschappelijke leiding; hij zag , hoe de naderende
Russen door de regeering bijna vijandig werden behandeld , en
hij moest het werkeloos aanzien. Op zijn brief van 29 December
kwam geen antwoord, hij bleef zoo goed als buiten activiteit
gesteld. De vrees won bij hem veld, dat de koning ook
ditmaal gehoor zou geven aan de mannen , die steeds onderwerping aan Napoleon hadden gepredikt. En dat dit den ondergang van den Pruisischen staat zou ten gevolge hebben, stond
bij hem vast en bij velen met hem. Want èf de natie wierp
het Fransche juk af zonder den koning en bij het stijgen der
nationale beweging, welke steeds de meest conservatieve
generaals en ambtenaren, felle tegenstanders van alle hervorming, medesleepte, scheen dat, bij langer verwijl van 's konings
zijde, onvermijdelijk en het stond gelijk met revolutie — Öf
Napoleon kreeg tijd om zijne legermacht, die nog in het hart
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van Pruisen stond, zóó te versterken, dat dit zonder tegenstand
de straf van het dubbelzinnig gedrag zijner regeering zou moeten
lijden, eene straf, die niet anders dan verdeeling, zoo niet
algeheele vernietiging kon wezen. Weken verliepen, zonder dat
die onzekerheid werd weggenomen; zelfs het bevel, van 12
Januari, tot versterking der legers bracht geen beslissing. Eindelijk,
tegen het einde der maand , verliet de koning met het hof en
de garde Berlijn en ging naar Breslau. Geheel Pruisen herademde : de breuk met Napoleon was nu onvermijdelijk.
Scharnhorst vreesde alleen, dat zij te laat zou komen.
Eene der eerste verordeningen , welke Frederik Willem te
Breslau uitvaardigde , was die waarbij Hardenberg , Scharnhorst
en de minister van oorlog Hake belast werden met het regelen
van de versterking des legers. Reeds twee dagen later, 30 Januari,
diende Scharnhorst bij den kanselier een plan in, om zonder
verwijl de op Pruisisch grondgebied aanwezige Fransche troepen
op het lijf te vallen en te verdrijven. Hij verklaarde verzekerd
te zijn van den goeden uitslag en wees er op, dat men dan
terstond het grootste gedeelte van Noord- en Midden-Duitschland
aan den vijand kon ontweldigen, als men zich slechts vereenigde met de aan de grenzen aanwezige Russische troepen en
met deze verbonden de Elbe overtrok. Niet alleen, beweerde
hij, zou men dan al de hulpbronnen eener groote, rijke landstreek ter beschikking hebben en den vijand dwingen al zijn
oorlogsmaterieel en voorraad uit Frankrijk zelf te trekken ; maar
men zou ook het onschatbare voordeel hebben van tegenover
het nog weifelende en over zijn bondgenootschap lovende en
biedende Oostenrijk eene geheel andere houding aan te kunnen
nemen dan thans, nu men nog door den vijand omkneld was.
Zelfs aan Hardenberg moest zulk een plan veel te revolutionnair toeschijnen; de koning wilde er natuurlijk niet van weten.
Deze was toch al eenigszins koel tegenover Scharnhorst, naar
Lehmann gelooft, omdat het hem hinderde, dat deze nu zijn
zin zou krijgen en dat volkswapening en algemeene dienstplicht moesten worden ingevoerd. Want zonder deze kon van
de wapening, welke hij zelf ook onvermijdelijk achtte, 't zij er
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oorlog kwam of niet , niets komen. Zelfs voor de den 12den
bevolen versterking was 't noodig geweest de „Kriimper" op te
roepen. Thans, nu feitelijk de teerling geworpen was , moest
men verder gaan , dat begreep hij al te goed. Een voor een
werden nu Scharnhorsts plannen verwezenlijkt.
Het eerst gaf de koning toe aan diens raad om gebruik te
maken van de talrijke jongelieden , wier positie in de maat:
schappij hen tot nog toe van den dienst had vrijgesteld en
die van verlangen brandden om mede te veld te gaan. Den
3 den Februari verscheen de beroemde „Bekendmaking", waarbij
jongelieden tusschen de 17 en 24 jaar, die op eigen kosten
wilden dienen, werden' uitgenoodigd als vrijwillige jagers in
het leger te treden. 10,000 jonge mannen hebben aan die
oproeping gehoor gegeven. Een geheel nieuw element kwam in
het leger : de hoogere burgerstand was daar niet langer van
uitgesloten. Scharnhorst hoopte uit hen de gapingen aan te
vullen, welke de oorlog zonder twijfel in de rijen van het
officierskorps zou doen ontstaan.
Toen het bleek met welk een uitslag deze maatregel was
beproefd, overwon de koning zijn tegenzin en liet, zes dagen
later (9 Februari) alle vrijstellingen van den cantonplicht voor
den duur van den oorlog vervallen verklaren. Feitelijk was
daarmede de algemeene dienstplicht afgekondigd.
Den 12 den Februari werd de mobilisatie van alle in de verschillende, van Fransche bezettingen vrije provinciën aanwezige
troepenkorpsen verordend, en binnen weinige dagen had
Pruisen , dat in December slechts over 40,000 man te beschikken had gehad, een driemaal grooter getal manschappen
in dienst.
't Is Lehmanns groote verdienste , dat hij duidelijk heeft
doen uitkomen , hoe groot het aandeel van Scharnhorst in die
maatregelen is geweest, hoezeer het Pruisisch leger van 1813
zijne schepping kan heeten. 't Waren voor Scharnhorst dagen
van zegepraal, zooals hij nimmer gekend had. Zelfs aan het
tot stand komen van het verbond met Rusland, het bekende
verdrag van Kalisch, had hij zijdelings geen gering aandeel.
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Want hem is 't gelukt om Hardenberg een lievelingsdenkbeeld
te doen opgeven, de teruggave van het hertogdom Warschau
aan Pruisen. Ware dit niet gebeurd, het verbond zou misschien
nooit tot stand zijn gekomen. Alexander toch was vast besloten
om op zijne wijze de misdaad der verdeeling van Polen goed
te maken, en had datzelfde hertogdom bestemd om de kern te
worden van zijn nieuw constitutioneel koninkrijk Polen.
Eerst toen Hardenberg voor het Russische bondgenootschap,
ook zonder aandeel in den Poolschen buit , gewonnen was en
zoo voor goed had gebroken met de Pruisische traditioneele
staatkunde, liet de koning de mannen van het ancien régime
los. Niet het lange manifest, waarin Ancillon Pruisens oorlogsverklaring zocht te rechtvaardigen, maar de door Gneisenau
geïnspireerde proclamatie „Aan mijn volk" van 17 Maart 1813
gaf het sein tot den oorlog. En zoo behoorde het. Want de
strijd, die nu begon, was de strijd, waarvan Ktirner zong:
„'s Ist ja kein Kampf um die Giiter der Erde,
Das Heiligste schiltzen wir mit dem Schwerte."

Zulk een strijd eischte andere leidslieden dan de diplomaten
der achttiende eeuw.
Tegelijkertijd verscheen de wet op de organisatie der landweer. 110,000 man voetvolk en 10,000 ruiters zouden als
reserve aan het staande leger worden toegevoegd, uitgelezen
uit alle weerbare mannen tusschen de 17 en 40 jaar, die niet
uitgesloten waren door beroep of positie of onmisbaar in de
burgermaatschappij. Van de laatsten sloten zich velen toch nog
vrijwillig aan.
Ruim eene maand later werd de laatste verordening afgekondigd, die, uit Scharnhorst's brein ontsproten, het gebouw
van Pruisens „Heerverfassung" tot sluitsteen diende: de wet
op den landstorm. Scharnhorst had haar slechts in groote
trekken kunnen ontwerpen, en hij stond al in het veld, toen zij
afgekondigd was. Maar hij had de voldoening, dat thans zelfs
zijne tegenstanders met hem medewerkten ; Knesebeck zelf
had een groot aandeel in het tot stand komen dezer wet. Met
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al het plichtgevoel van een Pruisisch officier werkte hij mede
om den staat weerbaar te maken, al was het niet op de wijze,
die hij goed achtte. En zoo deden, het zij tot hunne eer gezegd,
haast al zijne partijgenooten.
Zoo had Scharnhorst niet tevergeefs geleefd. Nog slechts
eene korte spanne tijds restte hem, maar hij had zijn loon
verkregen. Hij zag het Pruisische „volk in de wapenen" ten
strijde trekken tegen den overwinnaar der monarchie van
Frederik den Groote.
Zoodra, het bondgenootschap te Kalisch gesloten was, hielden
de Russische en Pruisische aan voerders en staatslieden raad
over hetgeen thans te doen stond. Scharnhorst drong er op
aan, dat men niet dralen zou met de verwezenlijking van zijn
plan van Januari, voorzoover dit nog mogelijk was — dat men
de door de Franschen bezette vestingen zou blokkeeren met
landweer en nieuwgelichte troepen en met het geheele leger
de Elbe zou overtrekken, door tal van kleine korpsen in Noorden Midden-Duitschland de bevolking zou in beweging brengen,
den vijand zooveel mogelijk af breuk zou doen, en de aan de
Elbe bij Maagdenburg samengetrokken overblijfsels van het
groote leger zou afsnijden van de door Napoleon reeds
gedeeltelijk naar den Rijn in beweging gebrachte, in Frankrijk
georganiseerde nieuwe krijgsmacht. Krachtig gesteund door
Gneisenau en niet minder door keizer Alexander en diens
generaal-kwartiermeester Toll, wist hij zijne denkbeelden thans
door te drijven. Zelf hoopte hij ze te verwezenlijken als hoofd
van den staf van Bliicher, wien hij het bevel over het Pruisische
leger wist te doen opdragen. Want hij wist, dat niemand
anders gezag genoeg bezat, om mannen als Yorck, Billow en
Kleist te doen gehoorzamen, dat niemand anders zoozeer zijne
eigene geestkracht aan het leger kon meedeelen. Wel had hij
zelf zeer gaarne het bevel in handen genomen, waartoe hij zich
zelven bevoegd achtte; maar hij wist, dat hem, die eerst zoo
pas luitenant-generaal was geworden, tegenover de oudere
generaals het gezag ontbrak. En gezag moest er zijn. Daarom
wilde hij ook niemand dan den ouden Kutusow het opperbevel
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over alle bondgenooten doen opdragen, hoe oud en ziekelijk
die ook was. De anarchie, die na diens dood in het leger ontstond en onberekenbare schade aanrichtte , en de moeite , die
het zelfs Bliicher kostte om Yorck de noodige gehoorzaamheid
af te dwingen, bewezen, hoe juist hij gezien had.
Voor hij zijne taak aanvaardde, zag hij zich nog met de
regeling eener zeer gewichtige aangelegenheid belast.
De groote vraag, wat bij voortrukken, en zelfs bij het innemen
van meer voorwaarts gelegen stellingen, met de Duitsche landen
geschieden moest, wier vorsten Napoleons bondgenooten gebleven waren, en hoe men de van het Fransche juk afkeerige
bevolking zou doen medewerken in den strijd tegen den onderdrukker van Duitschland, moest vooraf geregeld worden. Want
de bondgenooten kwamen niet als veroveraars, maar als bevrijders.
Het beheer zou aan een Centralen Raad worden opgedragen, met
Stein aan het hoofd. Maar de bevoegdheid van dien raad moest
worden vastgesteld en hem een zekere regel bij zijne handelingen worden voorgeschreven. Tot het ontwerpen zijner instructie
werd Scharnhorst nog geroepen, naast Hardenberg, Stein en den
Russischen minister Nesselrode. Stein had vooraf alles voorbereid, en de commissie kon den monarchen reeds den 19 den
Maart haar werk voorleggen. De militaire organisatie der te
bezetten landen was geheel naar het model der laatste Pruisische
inrichtingen geregeld. Op Saksen hoopte men ze 't eerst toe
te passen, welks hoofdstad Scharnhorst den 30 sten Maart in het
gevolg der beide monarchen binnentrok.
De veldtocht van 1813 was begonnen.
Het leger der bondgenooten stond nu ten westen van de
Elbe. Het was 80,000 man sterk, waarvan twee derden Pruisen
waren. Een goed deel der Russen, die ruim 100,000 man op
Duitsch grondgebied telden, hield de talrijke, wel verdedigde
en sterk bezette Fransche en Poolsche vestingen in het oog.
Van de Pruisen waren de nieuw gevormde troepen nog ongeoefend en zelfs meestal niet uitgerust; een deel van het leger moest
Berlijn dekken en de gemeenschap openhouden met het noorden
en oosten der monarchie, die van Maagdenburg uit van nabij
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bedreigd werden. Wel beschikte men nog over een aanzienlijk
aantal lichte troepen, maar die waren over Noord-Duitschland
verspreid en konden thans voor den strijd niet in aanmerking
komen. En zoomin van de door Bernadotte, thans als kroonprins van Zweden Napoleons openlijken vijand, als van de uit
Rusland beloofde versterkingen was iets te bespeuren.
Met eene betrekkelijk zóó geringe macht Napoleon nog
verder te gemoet te trekken, of zich noordwestwaarts te wenden
en Westfalen te veroveren, zooals Wittgenstein, die weldra in
Kutusows plaats het opperbevel ontving, voorsloeg, achtte
Scharnhorst bedenkelijk, hoezeer hem ook het verdedigenderwijs
oorlog voeren tegenstond. Hij wist dan ook de beide monarchen
en hunne raadslieden, die eigenlijk gezamenlijk de leiding
in handen hadden, te overtuigen, dat men vooreerst aan de
Elbe de aangekondigde versterkingen moest afwachten en
zorgen zich steeds tusschen Napoleons leger en dat van zijnen
stiefzoon, den onderkoning van Italië, aan den beneden-Elbe, te
bevinden. Zoo verliepen dan ook drie weken, eer de strijd
recht begon, nadat in een aantal gevechten het gebied van het
koninkrijk Saksen en het grootste gedeelte van Thringen aan
de Franschen ontrukt was. Die drie weken behoorden zeker
tot de genotvolste, welke Scharnhorst gekend heeft. Want
terwijl hij de rechtmatige hoop durfde koesteren, dat de strijd
thans eindelijk met eene overwinning zou worden bekroond,
zag hij zich in het midden van een Pruisisch leger, zooals er
nog geen gezien was, op het grondgebied van den vorst, die
Pruisen den rug had toegekeerd, gesteund door trouwe bondgenooten en zelf omringd door een kring van vrienden en leerlingen, die, terwijl zij tot de besten zijns volks behoorden, hem
als hun meerdere en leermeester aanzagen. Doch drie weken
gaan spoedig voorbij.
Weldra zag men uit het zuidwesten de geweldige massa's
van het door Napoleon nieuw gevormde leger naderen, terwijl
ook dat van den onderkoning zich zoo opstelde, dat het hem
weldra de hand kon reiken. Zoodra dit geschiedde, stelde
Scharnhorst voor, met het grootste gedeelte van het leger den
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laatste aan te tasten om hem te verpletteren, eer Napoleon
hem kon te hulp schieten of het overig gedeelte van het leger
aantasten. Maar ditmaal was niet alleen de methodische en
voorzichtige Knesebeck, maar ook Toll, die van geen verdeeling
des legers tegenover Napoleon wilde weten, tegen een dergelijke
eenigszins gewaagde onderneming. En daar deze beiden de
raadgevers van Alexander en Frederik Willem waren, moest
Scharnhorst den strijd opgeven. Voorloopig bleef men in eene
afwachtende houding de stellingen aan de Thiiringsch-Saksische
grenzen innemen.
Ondertusschen had, bij het feitelijk ontbreken van een opperbevelhebber — Kutusow overleed den 28stenApril, en Wittgenstein
had slechts in naam gezag — Scharnhorst gemeend den monarchen
te moeten aanraden Dresden te verlaten en zich persoonlijk
naar het leger te begeven. Hij meende op hen genoeg invloed
te kunnen uitoefenen, om, onder hun gezag, de maatregelen
door te zetten, welke Wittgenstein Öf niet wilde, 6f niet kon
nemen, omdat het hem aan bekwaamheid en gezag ontbrak,
en die toch noodzakelijk waren. Maar hij zelf heeft zeker weldra
ingezien, dat het nu nog erger werd. Immers, keizer Alexander
nam volstrekt niet het opperbevel in handen, maar kon toch
niet nalaten gedurig bevelen te geven, die niet met die van
den opperbevelhebber in naam strookten en die toch niemand
dorst in den wind te slaan. En op zijn gezag vertrouwend,
gaven ook Toll en andere generaals van het hoofdkwartier
zelfstandige bevelen. Zoo ontbrak alle eenheid in liet kommando:
niettegenstaande de groote bekwaamheid van vele onder de
aanvoerders, werd het woord van Napoleon uit het jaar 1796
bewaarheid, dat twee goede generaals te hebben erger is dan
een slechten.
Nergens bleek dit meer dan uit de wijze, waarop den eden
Mei de aanval werd bestuurd, waarmede de bondgenooten
Napoleons leger hoopten te treffen, eer het met dat van den
onderkoning volkomen vereenigd was, en die tot den bekenden
veldslag bij L if tzen of, zooals de Duitschers zeggen, Gross
Gorschen leidde. Het plan was niet slecht en had bij goede
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uitvoering het veel te geringe getal der bondgenooten — slechts
70,000 man tegenover 120,000, die echter eerst in den loop
van den dag vereenigd waren — kunnen goedmaken , vooral bij
de voorbeeldelooze dapperheid , welke de Pruisen ten toon
spreidden, eene dapperheid, welke den Franschen de uitdrukking
in den mond legde, dat zij hadden gestreden comme des
b ê t e s f é r o c e s. Allerlei tegenstrijdige bevelen brachten echter
vertragingen en vergissingen teweeg, die ten slotte oorzaak
waren, dat Napoleon nog tijdig genoeg met zijne garde en andere
reserves op het slagveld verschijnen kon, om, door een alles
overweldigenden aanval, de bondgenooten uit de reeds veroverde
stellingen te verdrijven, wat hen den volgenden dag noopte,
tot groote verontwaardiging van Blcher en Scharnhorst, den
terugtocht naar de Elbe aan te nemen. Scharnhorst had aan
de leiding geen deel gehad. De Russische generaal Diebitsch
had de werkzaamheden van den staf geleid, als kwartiermeestergeneraal van Wittgenstein. Scharnhorst had dus slechts, om zoo
te zeggen, als soldaat meegevochten; twee paarden werden hem
onder het lijf dood geschoten, en tegen den avond, nog vóór
Napoleons grooten aanval, werd hij door een kogel zoodanig
in den voet getroffen, dat hij het slagveld moest verlaten. Tot
op dat oogenblik was alles nog goed gegaan, niettegenstaande
alle fouten, en hij had de zekerheid gekregen, dat zijne schepping,
het nieuwe leger, de vuurproef schitterend had doorstaan. Des
te grooter was zijne verontwaardiging over de leiding en vooral
ook na den slag. Te dieper was Zijne ergernis, omdat hij de
oorzaken maar al te goed kende en er toch niets tegen vermocht.
Gelukkig wist hij niet, dat zijne oude tegenstanders niet nalieten
hem persoonlijk aansprakelijk te stellen voor fouten, door anderen
begaan, en dat, erger nog, de koning hun gelijk gaf. Evenwel,
ontmoedigd was het leger niet en evenmin waren de aanvoerders
dat; zelfs was Frederik Willem, sedert hij zijne Pruisen had
zien vechten, minder gedrukt dan te voren, minder overtuigd
van Napoleons onoverwinnelijkheid, minder wanhopend aan een
goeden uitslag dan hij tot dusver schijnt geweest te zijn.
Misschien werkte dit er toe mede, dat hij zijne toestemming
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gaf tot een door Scharnhorst voorgeslagen maatregel van groote
beteekenis. De opperbevelhebber werd gemachtigd uit de vrijwilligers hen aan te wijzen , die de in den oorlog opengevallen
officiersplaatsen zouden vervullen. Eerst daardoor werd een sterk
contingent burgerlijke officieren in het leger gebracht en de
scherpe afscheiding tusschen het officierskorps en het volk, die
tot nog toe bestaan had, opgeheven.
Nauwelijks was die maatregel genomen, of Scharnhorst ontving
een opdracht, welke Zijne wonde, hoe weinig gevaarlijk die
ook voor 't oogenblik scheen, eigenlijk had moeten verhinderen,
eene opdracht, die daarenboven hem van het oorlogstooneel
verwijderde in een tijd, dat zijn raad er kwalijk gemist kon
worden, en hem moest brengen op het hem vreemde terrein
der diplomatie. Den 20 sten Mei zouden, volgens Metternichs
beloften, de Oostenrijkers zich bij de bondgenooten voegen; maar
alle berichten uit Boheme duidden aan , dat hun leger nog allerminst gereed was. Er werd dus in het hoofdkwartier besloten, dat
iemand naar Weenen zou gaan om op het vervullen dier belofte
aan te dringen en de uitvoering met het Oostenrijksche legerbestuur te regelen. De aangewezen man daartoe was Knesebeck,
de vriend van Oostenrijk bij uitnemendheid. Maar hoewel deze dan
ook eerst de opdracht ontving, werd die plotseling teruggenomen
en Scharnhorst er mede belast. Niemand begreep waarom, want
Scharnhorst was allerminst eene persona grata in Oostenrijk,
allerminst bij Metternich of keizer Frans, die in hem nog
altijd denzelfden Jacobijn zagen als in 1811. Maar hij was
niet de man om eene opdracht te weigeren, omdat hij haar
onaangenaam vond. Zijne wonde telde hij weinig; zij stond
goed en had hem niet belet zijne krachten sterk in te spannen
voor het plan van verdediging van Berlijn, de voltooiing der
organisatie van reserve en landweer en allerlei andere gewichtige
vraagstukken. Maar hij vergat, dat hij daarbij geen lichaamsbeweging had behoeven te maken, dat zijn voet had kunnen
rusten. Evenwel, ook de geneesheeren achtten de reis naar
Weenen, mits bij kleine dagreizen, doenlijk, en zoo verliet
Scharnhorst den 7den Mei het hoofdkwartier. Maar weldra bleek
30
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hij Zijne krachten overschat te hebben ; het stooten van het
rijtuig op de slechte wegen hield hij niet lang uit : hij kreeg
hevige pijnen , er kwam wondkoorts , en hij moest telkens en
veelal in slechte kwartieren rusten. Tot overmaat van ramp
ontving hij, toen hij Weenen reeds bijna bereikt had, van
Metternich het verzoek om liever naar Praag te gaan, waar
het hoofdkwartier gevestigd was , omdat zijne zending van
militairen en niet van diplomatieken aard was — een voorwendsel,
dat allen grond miste , omdat alleen de keizer en de ministers
en niet de generaals over den tijd der aansluiting der legers
hadden te beslissen , nu Oostenrijk nog niet met Frankrijk in,
oorlog was. Scharnhorst was dan ook genoodzaakt zich schriftelijk tot Metternich te wenden, niettegenstaande hij terstond
den weg naar Praag insloeg. Maar te Znaym kon hij niet
verder. Niet alleen genas zijne wond niet, maar er vertoonden
zich bedenkelijke verschijnselen van verzwakking. Geen wonder
waarlijk, dat hij mismoedig werd. Van het oorlogstooneel
kwamen steeds jobstijdingen en het bondgenootschap met
Oostenrijk scheen onzekerder dan ooit, zoodat bezorgdheid zich
kwam voegen bij zwakte en pijn. Geen wonder evenmin, dat
hij aan Gneisenau schreef , dat hij den dood op het slagveld
niet vreesde, maar altijd gebeden had, dat hem bespaard mocht
worden om door eene wond buiten gevecht te worden gesteld,
zooals hem nu was gebeurd. Aan zijne dochter schreef hij in
die dagen hij was gewoon aan haar zijn hart uit te storten —
met het oog op de gebrekkige aanvoering van zulk een uitmuntend leger : „Al mijn zeven ridderorden, ja mijn leven gaf
ik voor het opperbevel, al was 't maar voor één dag".
Evenwel de rust deed hem goed , en met de krachten keerde
ook de moed terug. Den laatsten Mei kon hij Praag bereiken.
Maar die laatste tocht was de genadeslag. Hij moest te Praag
terstond te bed gebracht worden en op zijne legerstede de conferentiën houden met Schwarzenberg en met Radetzky, diens chef
van den staf, den lateien bedwinger van Italië in 1848. Zij
liepen beter af dan hij gehoopt had. Hij kreeg de overtuiging,
dat Oostenrijk in alle geval met Frankrijk breken zou. Zelfs
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het bericht van den wapenstilstand, dat alle patriotten ontmoedigde, benam hem, hoezeer het ook hem ontstemde, toch de
hoop niet op eene betere toekomst.
Maar de vrees bekroop hem, dat hij die toekomst niet meer
beleven zou. In een zijner laatste brieven schreef hij : „Als
de dood mij hier mocht bescheiden zijn, zal het mij moeilijk
vallen heen te gaan. Want ik heb slechts den ondergang der
edelste zaak voor oogen en weet toch, dat zij eindelijk moet
zegevieren. En dat zou ik gaarne beleven, 't zou mijne schoonste
belooning zijn."
Het was hem niet gegeven. Nog een vleugje van herstel, en
toen kwam op eens het einde. Den 28 sten Juni blies hij den
laatsten adem uit. Doch hij ging niet heen, vóór hem de
troostrijke zekerheid was gebracht, dat Oostenrijk tot de
coalitie zou toetreden en dat daarmede het lot van den oorlog
beslist was.
Het was Scharnhorst niet beschoren geweest de zegepraal te
aanschouwen, die hij had voorbereid, evenmin als het hem te
beurt was gevallen ooit eene overwinning te helpen behalen,
of de hervorming, die hij in 't leven had geroepen, beproefd
te zien. Nog minder viel het hem te beurt de erkenning zijner
verdiensten te vernemen uit den mond van den vorst, dien hij
met zeldzame zelfverloochening had gediend.
Zijn leven is voortdurend vol teleurstelling en miskenning
geweest. Eerst na zijn dood werd uitgesproken, hoe hij gewaardeerd werd. En niet alleen door zijne vrienden, wier getuigenis
zeker luide genoeg spreekt. Bliicher verklaarde, dat geen verloren veldslag een grooter verlies kon wezen dan zijn dood.
Gneisenau had in zijn aan de dagbladen gezonden, eenigermate
officieus levensbericht de woorden geplaatst : „Hoe groot ook
de algemeene liefde en achting was, die hij had verworven,
slechts weinigen hebben hem gekend". Dit vond aanstoot in het
hoofdkwartier. Hardenberg verzocht hem die woorden te veranderen en te zeggen, dat Scharnhorsts verdiensten algemeen erkend
werden. Maar Gneisenau weigerde en verklaarde, dat het zóó
of niet zou worden gedrukt. Boyen vond alleen de woorden :
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„Onze waarde , edele Scharnhorst is niet meer. God ! wat hebben wij verloren."
Maar ook de geheele natie nam deel aan den rouw, daarin
voorgegaan door de edelsten harer zonen, door Stein en door
Wilhelm von Humboldt. Van geen mindere mannen is de
oproeping uitgegaan tot het oprichten van een gedenkteeken
voor hein, die de natie weerbaar had gemaakt en als een eerste
offer voor de vrijheid der natie was gevallen.
Meer echter dan uit die waardeering bleek, hoe zwaar een
verlies was geleden, uit het feit, dat het werk, dat hij alleen
had verricht , voortaan onder velen moest worden verdeeld.
De vruchten van dat werk gingen niet verloren. Het leger,
dat hij geschapen had, het Pruisische volk in de wapenen,
heeft meer dan eenig ander aandeel gehad in de zegepralen
van de jaren 1813 tot 1815. Z ij n c vrienden en leerlingen waren
het, die, allen tegenstand van angstige en zelfzuchtige bondgenooten ten spijt, die zegepralen hebben weten te bewerken.
Zijne vrienden en leerlingen waren het ook, die wisten te
beletten, dat na den oorlog dat werk werd te niet gedaan en
het Pruisische leger ophield het volk in de wapenen te zijn.
En twee menschengeslachten waren niet verloopen , of het
beginsel, welks verwezenlijking zijne levenstaak is geweest,
werd in Europa algemeen erkend als eene levensvoorwaarde
voor elken staat, die zijne zelfstandigheid wil handhaven. Dat
is Scharnhorsts loon geweest.

HET NIEUWE DUITSCHLAND EN
WIN WORDING i).
(1871.)

Nog maar vijf jaren zijn verloopen sedert het kanongebulder
van K(iniggrMz het begin eereer nieuwe periode in de geschiedenis van Europa aankondigde, en toch is het reeds moeilijk
zich het zeer gemengde gevoel voor te stellen, waarmede die
tijding ontvangen werd. In de negentiende eeuw, niet het minst
in het laatst verloopen tiental jaren, volgen de gebeurtenissen
elkander zoo snel op, dat voortdurend nieuwe voorstellingen
de vroegere verdringen en men gedwongen wordt in het „fait
accompli" te berusten, lang voordat men zich dat heeft kunnen
verklaren. Het spreekt van zelf dat hierdoor licht verkeerde,
eenzijdige voorstellingen ontstaan , die zich als het ware in den
menschelijken geest vastzetten en die men den tijd niet heeft
te zuiveren, omdat men telkens door nieuwe gebeurtenissen
wordt beziggehouden. Wanneer men nagaat, wat er al sinds 1866
gebeurd is: de steeds toenemende verwarring in Oostenrijk, de
Spaansche revolutie, de herleving der Oostersche quaestie,
de Engelsche reformbill, de partijkamp in Frankrijk onder
Napoleon, het Vaticaansch concilie, de Fransch-Duitsche oorlog,
de September-revolutie en de opstand der communisten , de val
1) Naar aanleiding van: E. Caro, Les Deux Allemagnes. Madame de Stael
et Henri Heine, (Revue des Deux Mondes. 1 Novembre 1871.)
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van het wereldlijk Pausdom en de stichting van het Duitsche
rijk, dan begint men onwillekeurig te duizelen en zich af te
vragen, of het wel mogelijk is zich van al die zeer verschillende gebeurtenissen een zuivere voorstelling te maken , die
alle te verklaren en daardoor tot een billijk oordeel er over
te komen.
Daarenboven zijn sommige dier gebeurtenissen zoo onverwacht, zoo schijnbaar onbegrijpelijk geweest, dat men nog niet
bekomen is van het gevoel van verbazing, dat zij hebben verwekt, wanneer reeds een andere de aandacht trekt. Wel vergeet
men dan dat gevoel van verbazing; maar men is niet in staat
geweest een verklaring van de zaak te geven en zoekt in der
haast eenige phrases op, om zich daarmede, als waren het verklaringen, te bevredigen.
De groote gebeurtenis van 1866 , zoo bij uitstek moeilijk te
begrijpen, heeft daar meer dan andere door geleden. Men heeft
allerlei redenen opgezocht en aangegeven, zonder zich den tijd
te geven de zaak ernstig te bestudeeren; men heeft zich daarmede
vergenoegd en de uit die gebeurtenis voortkomende dingen op
dezelfde wijze verklaard. Het militarisme, het Zndnadelgeweer,
de slimheid van Bismarck, de aanbidding van de ruwe kracht en
van het geluk, het verzaken van de beginselen van vrijheid
en waar liberalisme door het Duitsche volk, dat was genoeg
om een feit te verklaren, waarop men volstrekt niet verdacht
was geweest, terwijl de tijd ontbrak om de zeer diep liggende
oorzaken er van op te zoeken.
Met dat feit meenee wij niet zoozeer de hegemonie van
Pruisen, als wel het aannemen van die hegemonie door het
overige Duitschland en de plotselinge overgang van de meest
volkomen onmacht tot de grootste politieke krachtsontwikkeling, die in Duitschland na 1866 plaats had. De oorzaken ,
die de Italiaansche beweging hadden bepaald, waren duidelijk ;
behalve hoog-conservatieven en clericalen kon ieder die begrijpen. Deze beweging was als een drama, dat geregeld werd afgespeeld; de volgorde der bedrijven: 1796, 1814, 1820, 1830, 1848,
1859 en 1860, was geleidelijk, de samenhang dier bedrijven
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aan iedereen duidelijk; men kon bijna met zekerheid voorspellen
wat volgen moest.
Geheel anders was het met de Duitsche beweging : de
oorzaken lagen gedeeltelijk in het verborgene, de verschillende
feiten, die er plaats hadden, waren schijnbaar met elkander in
tegenspraak ; men kon niet ontdekken, dat de beweging in 1863
en 1864 zelfs maar eenigermate in kracht gewonnen had vergeleken bij 1848; en op eens wordt in 1866 de wereld voor een
„fait accompli" geplaatst : de, hegemonie van Pruisen en den
Noord-Duitschen Bond. Verrast en verbaasd, kon men zijn
oogen bijna niet gelooven : men meende een schitterend tooverpaleis te zien, dat even plotseling zou verzinken als het
opgebouwd was. Maar het tegendeel gebeurde ; het nieuwe
Duitschland toonde een zeldzame levenskracht te bezitten , het
consolideerde zich en mat zijn krachten met de meest gevreesde
macht van Europa, die er door op den grond geworpen, half
vernietigd werd. Dat alles kwam volstrekt niet overeen met
de denkbeelden, die men omtrent Duitschland koesterde ; het
ging daarenboven vergezeld van andere verschijnselen, zoo
vreemd en ongehoord, dat zij lederen niet onbevangen toeschouwer in verwarring brachten. De koning van Gods genade,
de minister van de absolute monarchie en het jonkerdom
stelden zich aan het hoofd der nationale beweging; mannen,
die dien koning en dien minister met al de kracht hunner
overtuiging hadden bestreden, sloten zich op eens bij hen aan;
ieder scheen met zijn verleden te breken. Dat alles verbijsterde
de wereld ; men kon zich maar niet neerleggen bij zulke abnormale feiten en er werd geoordeeld en veroordeeld op een
wijze, die, vreezen wij, eenmaal belachelijk zal schijnen, en
die slechts de verzachtende omstandigheden van onwetendheid
en verrassing ter verdediging zal kunnen aanvoeren.
Die verrassing was ook bij de Duitschers zelf aanwezig, en
onder hen waren er, helaas, velen, die door klinkende phrises
en een onzinnig triomfgeschreeuw dit zochten te verbergen en
zich boos maakten, dat de overige wereld maar niet wilde
begrijpen, dat zij op eens een grootmachtige natie waren gewor-
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den , en dat verergerde de zaak niet weinig. Duitschland onder
Pruisens hegemonie werd in veler oogen een permanent
gevaar voor de vrijheid van alle volken en staten; men wees
op den aanmatigenden toon van vele Duitschers, op de illiberale
beginselen van de leidende staatslieden, op het militarisme;
zoodoende kwam men niet tot rust en, telkens door andere
gebeurtenissen afgeleid, vond men nooit gelegenheid om tot
een juiste kennis der oorzaken en daarmede tot een juist
oordeel te komen.
Wanneer dit reeds vrij algemeen in Nederland en in Engeland
plaats had, hoeveel te meer moest het dan niet in Frankrijk
geschieden ? Hoewel Duitschlands inwendige toestand maar
zeer oppervlakkig bekend was, wist niemand er zoo weinig
van als de Fianschen, die het volstrekt niet noodig keuren
veel van andere volken te weten. Het sprak dus van zelf, dat
zij meer dan eenig ander volk over de gebeurtenissen van
1866 verbaasd, ja verontwaardigd waren ; zij zagen zich bedreigd
in hun plaats als de groote natie bij uitnemendheid; zij konden
het volstrekt niet begrijpen hoe deze „honnétes Allemands",
die zich zoo dikwijls gebogen hadden voor het „génie francais",
zoo stout durfden zijn om zelf een groote macht te vormen;
zij meenden dit niet te mogen toelaten en zij wonden zich op,
totdat zij in een geweldige uitbarsting van woede den strijd
van 1870 waagden, die hun zoo slecht bekomen is. De uitslag
van den strijd strekte slechts om hun verbazing en woede te
vermeerderen: zij waren door één volk overwonnen en nog wel
door een volk, dat zij zoo diep verachtten — zij , Franschen, die
vroeger slechts voor de macht van geheel het vereenigde Europa
hadden gebukt. Bij het denkende deel der natie leidde echter
deze gebeurtenis tot een onderzoek naar de oorzaken. De
meesten hebben zich er toe bepaald om die te zoeken in Frankrijk zelf; slechts weinigen beginnen te gelooven, dat het ook
goed zou zijn te weten, hoe die verachte Duitsche natie zoo op
eens tot kracht gekomen is. Het artikel in de Revue des Deux
Mondes, dat wij hierboven aanhaalden, is een uitvloeisel van
een dergelijk onderzoek. Wij wenschen het te bespreken, om
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daarna de resultaten van ons eigen onderzoek te geven, dat
als éénige basis de geschiedenis aanneemt, o. i. de éénige weg,
waarop een dergelijk verschijnsel te verklaren is.

I.
Caro zegt, dat slechts twee schrijvers hebben getracht aan
Frankrijk het wezen van Duitschland te verklaren : Madame de
Staël en Heinrich Heine. Deze namen alleen geven onwillekeurig
reeds aanleiding tot de opmerking dat, als Caro's beweren waar
is — en wij zien geen reden om daaraan te twijfelen — de Franschen zeker niet de meest geschikte leidslieden in hun onderzoek
naar de inwendige natuur van Duitschland hebben gehad.
Madame de Staël, de vertegenwoordigster van den Franschen
esprit in een tijd dat Frankrijk dien geheel verloren scheen te
hebben, en de jong-duitsche vluchteling Heine, beiden dichternaturen, beiden geneigd tot eenzijdigheid, tot overdrijving!
Geen mensch dus sprak tot Frankrijk over Duitschland dan
een Zwitsersche en een Duitscher. Geen Franschman dacht er
aan om het land en het volk, waarmede de Franschen het
meest in aanraking kwamen, te leeren kennen en de resultaten
van die kennismaking aan het publiek mede te deelen. Geen
Fransch wijsgeer, geen geschiedkundige, geen staatsman, maar
een tweetal dichters, die niet eens geboren Franschen waren. Mij
dunkt, dit zegt veel, dit verklaart tal van vooroordeelen,
verkeerde denkbeelden, begripsverwarringen; maar dit toont
tevens een zeldzame mate van minachting voor een naburig
volk, dat men zooveel gelegenheid had gehad te leeren kennen.
Gedurende meer dan twee eeuwen was er maar zelden een
tiental jaren voorbijgegaan, zonder dat Fransche legers voor
korter of langer tijd den Duitschen bodem betraden. Van 1792
tot 1813 was die bezetting van Duitschen grond door Franschen
bijna onafgebroken geweest ; groote stukken Duitsch grondgebied
waren tijdelijk Fransch geweest, andere geregeerd door Fransche vorsten of onder Fransch protectoraat gesteld. Van 1806
tot 1813 waren de Franschen heeren en meesters geweest over
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het geheele land. Hun soldaten, hun ambtenaren hadden er
hun verblijf opgeslagen alsof zij er nooit van daan zouden gaan,
er onder de bevolking geleefd. En toch, Madame de Staël en
Heine zijn de éénigen , die de Franschen hebben ingelicht over
de natuur van het Duitsche volk ! Maar keeren wij tot de
beschouwing van Caro terug.
Madame de Staël ging naar Duitschland, omdat zij vluchtte
voor Napoleon, omdat zij een afkeer had van de ruwheid van
het banausische imperialistische Frankrijk. Zij bezocht al de
grootere en kleinere middelpunten der cultuur; zij leerde de
dichters en wijsgeeren van dien tijd kennen; zij bestudeerde
hun werken met ernst en bewondering; zij hoorde over niets
spreken dan over wijsbegeerte, kunst en letterkunde, nooit over
staatkunde, of het moest zijn over politieke philosophie, nooit over
stoffelijke zaken. Haar leidsman was August Wilhelm von Schlegel,
haar ijverige bewonderaar, die alles deed om haar de Duitsche
wereld in een schoon licht te doen zien. Zij nam deel aan den
strijd tusschen classicisme en romantiek; zij leefde in een wereld
van ideeën. Daarenboven werd haar ijdelheid gestreeld door
de huldiging van de geniaalste mannen van haar tijd, mannen,
voor wie zij sinds lang een groote vereering gevoelde. Zooals
Caro terecht opmerkt, geleek haar reis door Duitschland veel
op die van Katharina II door haar staten, aan wie Potemkin
geschilderde landschappen in de verte vertoonde. Op deze wijze
kon zij, niettegenstaande haar scherp vernuft, volstrekt geen
oordeel over het volk en het land, nog minder over den staat
verkrijgen, maar alleen over de letterkunde. Van daar die wonderbaarlijke voorstelling van het Duitsche volk als een in dichterlijke en philosophische bespiegelingen, in een onderzoek naar
het Wezen van het Ik, van het Zijn, van de Waarheid, van
het Schoone verzonken natie — een voorstelling, die door Heine
onbarmhartig geridiculiseerd is en die, hoe gemakkelijk ook te
verklaren, zeker niet veel beters verdient. Van een vrouw, die
op een zoo scherpzinnig oordeel aanspraak maakte, was het toch
te eischen geweest, dat zij zich niet had lat en verblinden door de
litterarische omgeving, waarin zij leefde, dat zij begrepen had, dat
.
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die maatschappij niet het Duitsche volk voorstelde. Tot haar
verontschuldiging kan men alleen aanvoeren, dat de toestand
van het volk op het oogenblik zoodanig was, dat een oppervlakkige beschouwing zonder twijfel tot verkeerde voorstellingen moest leiden. Wij komen daar later op terug.
Na aangeduid te hebben waaruit de voorstelling van Madame
de Staël voortkwam en hoe zij aan de Franschen het denkbeeld
opdrong, alsof de Duitschers een poëtisch, voor wereldsche
zaken geen aanleg bezittend volk waren, wendt zich Caro tot
Heine. Zooals bekend is, schreef deze in de Revue des Mondes
van 1835 zijn artikelen over Duitschiand met het doel om de
verkeerde voorstelling, door Madame de Staël gegeven, te
verbeteren en den Franschen mede te deelen, wat zij eigenlijk
van Duitschiand moesten denken. In het Duitsch verschenen
zij onder den titel „Ueber Religion und Philosophie in
Deutschland", een titel, die er beter voor paste dan de Fransche
„L'Allemagne." Caro is van meening, dat Heine daarin zijn doel
volkomen bereikt heeft, omdat hij aantoonde, hoe de Duitschers,
na door Luther van het Katholicisme verlost te zijn, hun
geestelijke bevrijding voortzetten totdat ook het Deïsme, het
geloof aan een persoonlijken God, door Kant was overwonnen
en in Goethe het pantheistische heidendom volgens Heine de
geheime godsdienst van Duitschiand als het ware geïncarneerd
was. Dit pantheïsme is echter, volgens Heine, voortgekomen uit het
Christendom en daarom veel sterker dan alle vroegere godsdiensten en wijsgeerige systemen ; heeft het eenmaal het geheele volk
doordrongen, dan zal de door het Christendom bedwongen
volkskracht der Germamen losbreken — dan zal een revolutie
ontstaan, waarbij de Fransche slechts een idylle is, en zoo de
Franschen er zich in mengen, kan hun dit ten verderve strekken.
In die voorstelling nu ziet Caro een profetie van hetgeen
in 1870 zou geschieden — een juiste voorstelling van de ontwikkeling van het Duitsche volk, dat door het Hegelianisme tot
de erkenning der reëele dingen was gekomen en sedert slechts
de kracht, de macht, de stoffelijke voordeelen aanbad en zich
daardoor tot een machtige natie had verheven, in staat om
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Frankrijk te overwinnen. Daarenboven heeft Heine ook nog medegedeeld, dat de Duitschers — niet alleen de Pruisen — Frankrijk
niet lijden kunnen, dat zij een gelegenheid zoeken om zich
er op te wreken. Waarom, is hem niet duidelijk; alleen herinnert
hij zich, dat een student hem eens heeft gezegd, dat het in 1268
door Karel van Anjou vergoten bloed van Konradijn op de
Franschen gewroken moest worden. Hoe het zij, zij zullen wel
eens een „querelle d'Allemand" zoeken, — een wenk, volgens
Caro, zeer behartigenswaardig en waarvan het jammer is, dat
de Franschen hem hebben in den wind geslagen.
Wanneer men dit leest, na het verstandig exposé omtrent
Madame de Staël, dan voelt men zich onwillekeurig geneigd
om uit te roepen : Is er dan geen enkel Franschman, die zijn
gezond verstand heeft behouden? Worden allen krankzinnig,
zoodra zij over Duitschland spreken ? Of is Heine een schrijver, die een onduidelijke geheimzinnige taal schrijft ? Want
wij zien in Heines voorstelling van de Duitsche revolutie der
toekomst geen profetie van 1870, maar een dithyrambe over
een algemeene democratisch-pantheïstisch gekleurde revolutie,
die alle Croonen, alle staten, alle staatkundige en maatschappelijke inrichtingen zal omverstooten — een revolutie, die, uitgaande van de wijsgeerige beweging, in de eerste plaats den
godsdienst zal vernietigen, maar tevens het Duitsche volk
tot het heerschende zal maken, met één woord, den gewonen
Jongduitschen droom.
Wanneer iemand Heine kent of begrijpt of zelfs maar
geheel gelezen heeft, dan zal het hem, gelooven wij, niet licht
invallen, hem te houden voor een diep kenner van zijn tijd of
van zijn vaderland. „Helper Religion und Philosophie in Deutschland" is een van zijn meest ernstige werken ; slechts nu en dan
kijkt de hansworst, de „souveraine Witz", zooals de Jongduitschen
zeiden, eens om een hoekje. Hij doet zijn best er ernstig bij te
worden en zoekt aan zijn voorstelling door pathetische woorden en
beelden — men denke slechts aan de voorstelling van het sterven
van God door Kants „Kritik der reinen Vernunft" — gloed te
geven ; hij geeft van sommige helden der litteratuur een zeer
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fraaie schildering; hij maakt tal van treffende opmerkingen;
maar hij geeft geen beeld noch van de ontwikkeling van
het Duitsche volk, noch van de Duitsche litteratuur. De
Franschen konden uit zijn voorstelling oneindig veel vernemen,
maar niet hoe en wat het Duitsche volk was. Daartoe had
niet een dichter, veel minder een uitgeweken Jongduitsche
dichter, allerminst een man van zooveel gevoel, zooveel
geest, maar tevens zooveel valsche schaamte als Heine moeten
optreden, maar een staatkundig denker, een man, die de
volksontwikkeling in alle verschijnselen kon nagaan en niet
alles afleidde uit litteratuur en philosophie. Heine is een der
geniaalste naturen, die Duitschland heeft opgeleverd, maar in
vele opzichten een mislukt genie. Hem ontbrak onbevangenheid,
historische blik; hij had niet gearbeid. Sedert zijn „Reisebilder"
zijn nieuw-romantische eerstelingen had doen vergeten, kon hij niet
anders schrijven dan invallende gedachten : een allerzonderlingste
mengeling van diep gevoel en frivoliteit, een allertreurigste
valsche schaamte, zoodra hij iets ernstigs had gezegd, kenmerkte
alles wat hij voortbracht. Heine beminde Duitschland met al
de liefde van een balling; maar hij wilde dat niet weten. Hij
vervalt terstond in gemeene spotternij, zoodra hij iets ernstigs,
iets weemoedigs gezegd heeft. Daarenboven ontbrak het hem
aan grondige kennis van het Duitsche volk. Wel had hij
een gevoel dat het eenmaal anders zou worden; maar hij
had geen voorstelling, hoe dit kon geschieden. Hij begreep de
holheid der democratische theorieën, de stijfheid van het burgerlijke
liberalisme van dien tijd maar al te goed; zijn mephistophelische
natuur zag van alles de schaduwzijden; hij wanhoopte veel
vroeger dan zijn vroegere of latere partijgenooten , om op
den thans ingeslagen weg verandering te brengen. Maar hij
kon zich niet losmaken van zijn aristocratisch-democratische
denkbeelden ; hij zeide de waarheid, toen hij verklaarde niet
langer atheïst te kunnen zijn, omdat deze leer ook onder het
volk in lompen zich begon te verbreiden. Zoo was hij ook
democraat: de eigenlijke Duitsche democraten met ongewasschen aangezichten en verwilderden baard, met gescheurde
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kleeren en zonder handschoenen, boezemden hem weerzin in.
Vol van deze tegenstrijdigheden, bracht hij het niet verder dan
tot ontkenning en tot een zekere vereering van de Fransche
beschaving en verfijning, evenals hij een zekere vereering had
voor de fraaie kleine voetjes der Parijsche vrouwen en voor
de fijne schotels van Véfour. Overigens stiet hij alles van zich
af en wist hij zich, totdat het bijna een belachelijke manie
werd, te vervullen van afkeer tegen Pruisen en Engeland. En
evenmin kon hij zich ontslaan van enkele indrukken, die zijn
dichterlijk gevoel hadden getroffen. Zoo imponeerden hem
steeds Napoleon en de vermetelheid der jonge Fransche
revolutionairen; zoo vereerde hij steeds het Duitsche familieleven, dat hij in zijn jeugd had leeren kennen. Daarom kon hij
fijne opmerkingen maken van treffende waarheid, het publiek
laten weenen en lachen en later huiveren, wanneer hij wilde;
maar hij kon onmogelijk een getrouwe schets geven van den
toestand van een volk. Hij kon evenmin Duitschland aan
Frankrijk leeren kennen als Frankrijk aan Duitschland. Zijn
„Lutetia", zijn „Franzeksische Zusande" geven fraaie schetsen,
geven zeer juist den indruk weder van de insoliditeit van het
gouvernement der Orleans, duiden veel aan, wat later is bewaarheid
geworden; maar zij toonen nergens aan, hoe en waarom die staat,
die maatschappij ziek is, zij peilen ook nergens de wonden, waaraan
zij lijden. Evenzoo gaat het met zijn beschouwingen over Duitschland, die daarenboven nog de groote fout bezitten van alles
uit de litteratuur en de philosophie te willen verklaren, waarin
voor hem het geheele Duitsche leven zich oplost. In de 18"
eeuw was dit in een zekere mate mogelijk, in de 19 de niet, nu
zich het leven der volken nog op zooveel andere wijzen uitspreekt. Heines steeds tot ontkenning geneigde geest en zijn
spottende opvatting waren ook niet geschikt, om de resultaten van de ontwikkeling van een volk weder te geven. Hij
had eerbied voor Luther, voor Spinoza, voor Kant, voor
Goethe, maar meer wegens hetgeen zij hadden afgebroken, dan
om wat zij hadden opgebouwd. Hij vond de „Kleinstaaterei"
belachelijk; hij toonde nooit veel op te hebben met het
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liberalisme in Baden en Wurtemberg; hij lachtte de Jongduitschers,
zijn eigen partij, uit evenals de „Burschenschafter"; hij haatte
Pruisen, den nuchteren, stijven, militairen, uit de „AufkM,rungsperiode" van Frederik den Groote voortgekomen staat; maar hij
kon evenmin hen lijden, die de natie tot een half mystiek
kunst-en-dichterleven wilden verheffen en met piëtistische
„Sciblingeisterei" een staat regeeren. Wat hem de Franschen
deed beminnen was juist die eeuwige spotternij, die onrust,
die scherpe kritiek, die geen stabiliteit aan den staat gaf;
hij kon daarom de langzame ontwikkeling van Duitschland
nog minder begrijpen, omdat hij in een koortsachtig bewogen
maatschappij , als de toenmalige Parijsche was, zich zoo goed
op zijn plaats vond. In den gang der Duitsche litteratuur zag
hij achteruitgang; de opkomst der wetenschap, der ernstige studie,
die het dichterlijke element meer en meer verdrong, en den
invloed vooral van de historische studiën kende hij niet, of
althans hij begreep er het gewicht niet van. Hij zag in het
tegenwoordige Duitschland slechts onrijpe denkbeelden; de
„grosse Idee" begreep hij wel, maar zij was hem te schemerachtig en hij zag geen enkel middel om haar te verwezenlijken.
Waarlijk, een zoo geniaal, maar zoo bevooroordeeld man, een
zoo verfranschte Jongduitsche natuur was allerminst geschikt voor
de reuzentaak, om Duitschland aan Frankrijk te leeren kennen.
Er was op dat tijdstip misschien maar één man , die dat had
kunnen doen: Tocqueville.
Het is voor Frankrijk een groot ongeluk geweest, dat deze
groote denker niet in staat is geweest een plan uit te voeren,
dat hij in het laatst van zijn leven gevormd heeft. Zijn studiën over
het Ancien régime hadden hem op het denkbeeld gebracht , in
Duitschland de overblijfselen van den middeleeuwschen toestand
der maatschappij te bestudeeren ; daarom begon hij Duitsch
te leeren en hield zich daarna een jaar te Bonn op. Zijn
al te vroege dood verhinderde de uitvoering van het plan.
Maar reeds toen hij pas bekend werd met de Duitsche
letterkunde, erkende hij, dat een geheel vreemde wereld zich
voor hem opdeed ; zijn verblijf te Bonn gaf hem in enkele zijner
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brieven aanleiding tot zeer juiste, soms echter ook tot nog zeer
onrijpe oordeelvellingen omtrent de maatschappij, waarin hij zich
bevond. Had hij zijn plan kunnen uitvoeren, had hij door een
lang verblijf, door een studie van het Duitsche volk — al was
het dan ook met het oog op toestanden, die slechts nog hier en
daar nog en zelden geheel onveranderd in wezen waren — had
hij de van de Fransche, Engelsche en Amerikaansche geschiedenis zoo geheel verschillende Duitsche ontwikkeling leeren
kennen, misschien had het hem er toe gebracht de resultaten
van zijn studie in een dergelijk boek als „De la Démocratie en
Amérique" neer te leggen; in alle geval had hij in de voortzetting van „l'Ancien Régime et la Révolution" vergelijkingen
van Duitsche en Fransche toestanden gemaakt. Had hij de
eerste als een leerrijk voorbeeld, ten goede en ten kwade, den
Franschen voorgehouden , dan had hij dezen oneindig meer in
één bladzijde kunnen zeggen, dan Madame de Staël en Heine,
met al hun esprit en al hun Witz, zeiden in een geheel boek. Maar
het is hem niet gegeven geweest : de man , wiens stem in
Frankrijk was die eens roependen in de woestijn , dien men
de Cassandra der Fransche natie kan noemen , stierf lang
vóór den door hem zoo dikwijls voorspelden val , voordat
Frankrijk, vernederd en verslagen , in het aangezicht van
den vreemden overwinnaar, zichzelf verscheurde en het deernis.
waardige schouwspel vertoonde , dat het thans aan de wereld
oplevert.
Wat hij niet kon volbrengen , doen anderen , doet Caro
dat? Deze voegt aan het slot van zijn artikel bij het exposé
van Heines en Madame de Staëls opvattingen eenige opmerkingen
van zich zelven. Duitschland , zegt hij , was als een slapende
titan ; niemand kende zijn krachten , ook hij zelf niet. Thans is
hij ontwaakt en heeft om zich geslagen en is de eerste macht
in de wereld geworden , zooals Heine voorspeld heeft. Is daarom
het oordeel van Madame de Staël verkeerd? In beider meening
is een relatieve waarheid. Er is een tijd geweest , dat het
Duitsche • volk slechts over kunst, letterkunde en wijsbegeerte
dacht, in den tijd der „Lieder", „avant Père des canons Krupp",
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en nog vindt men misschien in een vergeten hoekje van Beieren
of Zwaben een overblijfsel van dat volk , dat treurt om de
verdwenen rust en gemoedelijkheid , om de verdwenen heerlijkheid der gemediatiseerde vorsten , om „les Gretchen disparues" (!). Maar het overige volk is ontwaakt en werkt en strijdt
en wordt rijk en machtig. Groot kunnen wij het echter niet
noemen , want het bezit geen gevoel van recht.
Zoo ongeveer is Caro's redeneering, zijn erkenning van het
moderne Duitschland. Geen verdere verklaring, geen aanwijzing
van andere oorzaken, dan die Heine heeft aangewezen, is er
in te vinden. Vreemd is zeker het erkennen eener betrekkelijke
waarheid in de voorstelling van Madame de Staël, die hij zelf
heeft veroordeeld als oppervlakkig, daar zij de letterkundige
kringen voor de vertegenwoordiging van het volk aanzag.
Vreemder zijn spreken over den tijd der „Liede r" en de
banale uitdrukking „l'ère des canons Krupp", allervreemdst
het gezegde „les Gretchen disparues" -- dingen , die wij zoo
gaarne gemist hadden, al had hij van de Duitschers nog meer
kwaad gezegd dan dat zij geen gevoel voor recht hebben. Vooral
in een stuk als het zijne, geschreven met de blijkbare bedoeling
om oprecht en onbevooroordeeld te zijn , doet het ons leed ,
dergelijke ons onverstaanbare onzinnigheden te zien. Maar wij
willen niet kritiseeren , wij zeggen alleen dat, wanneer Caro
gelooft den Franschen te hebben duidelijk gemaakt hoe Duitschland tot zijne krachtsontwikkeling is gekomen , hij zich vergist;
wij althans hebben het er niet uit kunnen leeren.

II.
De staatkundige geschiedenis van een volk is het resultaat
van zijn inwendige ontwikkeling. Wil men het leeren kennen , men
zoeke niet alleen te weten wat er in den loop van zijn bestaan
heeft plaats gehad , maar vooral hoe de ontwikkeling van den
eenen toestand uit den anderen geschiedde. De beoefening der
inwendige , der zoogenaamde cultuurgeschiedenis der volken staat
nog op een betrekkelijk lagen trap ; zij is oneindig veel moeilijker,
31
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zij behoeft oneindig meer hulpbronnen dan de staatkundige , zij
is daarenboven nooit geheel daarvan te scheiden, omdat feiten
op toestanden , toestanden op feiten invloed uitoefenen. De
cultuurgeschiedenis van het Duitsche volk is nog evenmin
geschreven als zijn staatkundige, hoeveel groote werken er
ook reeds over enkele tijdvakken of enkele deelen van land
en volk zijn geschreven.
De onderdeelen van het Duitsche volk hebben een zoo
zelfstandig leven geleid , dat er hier veel meer te doen is dan
voor het schrijven eener cultuurgeschiedenis van Frankrijk en
Engeland. Slechts één uiting van het volksleven, de litteratuur, met
name de poëzie, is behandeld in werken , die haar in haar geheel
zochten te omvatten ; bij een volk , dat zoolang gewoon was
zijn letterkunde , zijn poëzie boven alles te stellen, geen vreemd
verschijnsel. Maar het is er verre van af, dat deze ééne uiting
van het nationale leven voldoende zou zijn om het geheel te
leeren kennen ; de maatschappelijke instellingen , de wetgeving ,
de economische toestanden staan als zoodanig op dezelfde plaats
en moeten minstens evenzeer gekend worden. En hoewel de
letterkunde van een volk hierin veelal een blik doet slaan of
er een beeld van geeft , kan men hiermede niet te voorzichtig
zijn ; bovenal moet men bedenken, dat de letterkunde nooit
een toestand verklaart , dat zij gewoonlijk meer een gevolg
is dan een oorzaak , dat zij een betrekkelijk geringere invloed
heeft op de massa des volks, die maar in zeer geringe
mate van haar kennis nemen. Bij het beschouwen van het
Duitsche volk , waarbij de litteratuur zulk een groote plaats
beslaat , vergeet men dat maar al te licht ; men denkt er niet
om, dat het volk niet uitsluitend de denkende beschaafde stand
is , dat ook de lagere klassen der maatschappij iets beteekenen,
dat eerst door haar deelnemen aan de ontwikkeling ware vooruitgang mogelijk wordt.
De nieuwere geschiedenis van het Duitsche volk begint met
het jaar 1648. Van dien tijd af vangt een langzame ontwikkeling aan, die met de Fransche overheersching in 1806 een
tienvoudige snelheid verkrijgt.
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De vrede van Munster bekrachtigde de staatkundige onmacht
van Duitschland , het voortdurend bezit van Duitsche landen
door vreemde natiën , den voortdurenden strijd tusschen Keizer
en Rijk en de territoriale vorsten. Het geheele land was
doodarm geworden , het volk was verwilderd , vrede en verzameling van kracht tot nieuwen arbeid waren een absolute
noodzakelijkheid. De voortdurende oorlogen , waarin soms het
geheele rijk , soms enkele staten werden gewikkeld , oorlogen
van Duitschers tegen Duitschers en van vreemdelingen onder
elkander, beletten dat het volk weder spoedig tot kracht kwam.
eer zich weder
Het duurde tot in het begin der 18 d8
een eenigszins algemeene bloei begon te vertoonen. Groote
verbeteringen hadden in eenige landen wel plaats gehad , de
natuurlijke vruchtbaarheid had in het zuiden en westen veel
hersteld van de door den langen oorlog veroorzaakte schade;
maar de verwoestende invallen der Franschen waren juist daar
het ergste geweest.
In de tweede helft van de 17" eeuw was de adel meestal
verarmd en ruw, maar trotsch en door de standenvergaderingen
machtig. De landbevolking had ontzettend geleden, zij werd
nog in vele landen geplaagd met heerediensten en patrimonieele
rechtspraak ; maar eigenlijke lijfeigenschap bestond overigens bijna
nergens meer. De stedelijke burgerijen hadden veel van de
beteekenis verloren , die zij vóór den oorlog hadden gehad ; de
patricische regenten waren echter nog altijd even sterk gehecht
aan hun plaats en gedroegen zich tegenover de overige burgerij
als groote heeren. Nergens was groote voorspoed of rijkdom. De
groote koopsteden der vorige eeuw : Neurenberg , Augsburg ,
Frankfort , waren maar een schaduw van vroeger ; de later
opgekomen steden : Leipzig, Berlijn , Breslau , Hamburg waren
nog niet tegen haar opgewassen. Met den handel was het
treurig gesteld : hij was grootendeels in handen van vreemden ,
vooral van Nederlanders ; dezen hadden bijna den geheelen
Rijnhandel in hun bezit. Denkt men daarbij aan de herhaalde
grootere en kleinere oorlogen met al de ellende van inlegering,
contributiën en requisitiën , doormarschen en plunderingen ,
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de menigte tollen en belastingen , die bijna uitsluitend de
middel- en lagere klasse drukten en die toch maar weinig
opbrachten , de verdeeling in driehonderd staatjes , het dooreen
liggen van de bezittingen der verschillende vorsten , zoo kan
men gemakkelijk tot de slotsom komen , dat dit geen tijd was,
waarin het Duitsche volk zich kon opheffen.
Des te grooter was de beteekenis van den Grooten Keurvorst.
Niet alleen dat hij de macht der standen, die voor het volk allernadeeligst was, vernietigde of althans tot een minimum vermin.
derde, dat hij de administratie regelde en vereenvoudigde en
honderderlei verbeteringen invoerde in zijn eigen landen; maar hij
vormde ook een school : een aantal vorsten en ministers volgden
zijn voorbeeld op meer of min gelukkige wijze na. Het despotisme
van de territoriale vorsten werd door de natie als een zegen
beschouwd, de vernietiging van de macht der standen was een
eerste vereischte voor een verbetering van den toestand. Wel
werd daardoor de vorst of liever de staat almachtig, wel werd
daardoor het volk geheel buiten het staatsbestuur gesloten;
maar het had genoeg te doen met zich weder eenigszins te
herstellen van den geleden oorlogsdruk, het was tevreden
wanneer het ongestoord zijn handel drijven, zijn handwerk uitoefenen, zijn land bebouwen kon. De hofadel — en die begon
talrijk te worden — nam in dien tijd bijna geheel Fransche zeden
en gebruiken aan ; ook de burgerstand zocht die na te apen.
De geleerdheid op de universiteiten was gering; theologie was
de hoofdzaak. Dogmatische quaestiën verdeelden niet alleen de
geleerde wereld ; Lutheranen en Calvinisten verketterden elkander,
Protestanten en Katholieken waren moeilijk tot gemeenschappelijke samenwerking te bewegen. In zulk een tijd kon de
letterkunde' niet dan in een droevigen staat zijn ; zij was stijf,
een navolging der Latijnsche en Fransche klassieken; het
Duitsche proza van dien tijd was afschuwelijk. Wat het volk
kenmerkte • was behoefte aan rust: het liet alles geschieden,
nam nergens aan deel. De religieuse beweging had haar kracht
verloren; voor politiek of litteratuur bestond geen belangstelling ;
een doffe apathie was het kenmerk van dien tijd. Slechts enkele
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vorsten en staatslieden wisten zich daarboven te verheffen.
Wanneer men b. v. de briefwisseling leest tusschen George
Frederik van Waldeck en Dieden, den burggraaf van de kleine
rijksstad Friedberg, dan vindt men ook bij den laatste, een
eenvoudig edelman, sporen van diep gevoel van den ellendigen
toestand, van de oneenigheid der vorsten, de algemeene
eigenbaat, het gebrek aan publiek leven. Zoo zijn er zeker
meer geweest; maar bij velen waren de woorden „welzijn des
vaderlands, liefde voor de Duitsche natie, eerbied voor het
roemrijk verleden" niets dan phrasen. Geen staatsman, geen
officier vond er iets in, te treden in den dienst van een anderen
vorst, al behoorde deze tot een geheel andere partij dan zijn
landsheer. Duizenden Duitschers stonden in dien tijd in de
Fransche gelederen; beroemde generaals waren daaronder. De
algemeene apathie in Duitschland was zoo groot, dat Willem III
beweerde dat de overrompeling van Straatsburg, het bolwerk
en tevens een der groote rijkssteden van Duitschland, meer
sensatie in Nederland veroorzaakte dan in Duitschland.
Na 1697 begon die apathie eerst eenigszins te verminderen en,
merkwaardig genoeg, het eerst bij het bigot-katholieke landvolk
in Beieren en Tirol. In den Spaanschen Successieoorlog zien
wij dit hier tegen, daar voor het huis Oostenrijk met kracht
optreden. Maar in de groote steden, waar anders het publiek
leven het eerst opflikkert, vertoonde het zich zelden; en dan
was het nog meer „esprit de clocher", haat tegen den vorst, die
de vrijheden en voorrechten der stad bedreigde, dan vaderlandsliefde of vrijheidszin. Zoo zijn de tot open oorlog overslaande
twisten van Erfurt met Keur-Mainz, van Keulen met den
aartsbisschop, van Hamburg met de Denen, van Brunswijk met
de Luneburgsche hertogen te beschouwen. Het Duitsche nationale
gevoel ontbrak in dien tijd van apathie bijna geheel. De
Duitschers moesten eerst eenige zekerheid van toestand hebben,
en bovendien materieele welvaart, vóórdat het ontluiken der
letterkunde dat gevoel weder meer verbreiden kon. De algemeene apathie moest eerst overwonnen wonden.
Dat was echter niet gemakkelijk. Want het in het laatst
-
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der 17 de eeuw bijna overal heerschende absolutisme der vorsten
werkte die apathie in de hand. De verbeteringen, in Brandenburg begonnen, gingen uitsluitend uit van den vorst. Het volk
gewende er zich aan; dat alles door den staat geschiedde, zelf
was het lijdelijk. Het geloofde b. v. in den door den staat
gesanctioneerden godsdienst; slechts de Oostenrijksche en
Silezische protestanten weigerden dit te doen, en ook zij kwamen
nooit verder dan tot passieven tegenstand. Het een eeuw later
gesproken woord : „Ruhe ist die erste Bargerpflicht", was reeds toen
in aller harten geworteld. Een tegenstand, zooals de Cevenner
boeren om het geloof, de Bretonsche en Normandische om den
druk der belastingen boden, was in het Duitschland dier dagen
onmogelijk. Het volk leefde stil voor zich heen, het dacht
nergens om ; de wijsbegeerte van Leibnitz had slechts in de
hofkringen invloed. De litteratuur bepaalde zich tot vrij gemeene
schelmenromans in den trant van den Simplicissimus, tot
Robinsoniaden en tot theologische of politieke strijdschriften,
die aan het volk vreemd bleven en die slechts door staatslieden
en magistraten gelezen werden. In den tijd van het groote
Turkengevaar trokken slechts een 40000 man Duitsche troepen
Weenen te hulp: nergens was een spoor van geestdrift. Was
Weenen gevallen, Duitschland had zich aan de Turken onderworpen en zou zeer rustige pascha's geleverd hebben.
De jaren na den vrede van Nijmegen brachten aan het noorden
van Duitschland een langen vrede ; in dien tijd valt het opkomen
van den Pruisischen staat, dien het slechte bestuur van
Frederik I geen tijd had te bederven en dien Frederik Willem I
tot den Duitschen modelstaat maakte. Niettegenstaande de
hardheid van diens regeering, waren de verbeteringen zoovele,
nam de materieele welvaart zoo toe, geschiedde alles zoozeer
met het oog op het welzijn des volks, althans op het welzijn
van den staat, dat het gevoel, deel van een groot geheel te
zijn, allen, van den geringsten arbeider tot den voornaamsten
edelman, vervulde. De Pruisische staat werd een vast aaneengesloten geheel, waarin evenals te Sparta het individu niets,
de gemeenschap alles was. Niet het minst droeg de „Cantonal-

487
verfassung," de inrichting der departementen, waarin de troepen
gelicht werden, daartoe bij. De verplichting om de wapenen
voor den staat te dragen rustte op allen ; de adel leverde
de officieren , de boerenstand de soldaten. Slechts de behoefte
aan een zeer sterk leger veroorzaakte de werving buitenslands,
die het nationale element in het leger verzwakte. Onder Frederik
den Groote werd dit machtige staatsgevoel niet verzwakt; maar
de humanistische richting van de tweede helft der 18" eeuw
matigde de al te overdreven suprematie van den staat.
Terwijl zoo in Pruisen een publiek leven ontwaakte, dat
wel geheel anders was dan dat der moderne staten, maar dat
toch voor het eerst weder den burger deed belang stellen in
het welzijn der gemeenschap, was in het overige Duitschland,
ondanks het wanbestuur en de verkwisting van vele vorsten,
de materiëele welvaart zeer toegenomen en begon het volk, met
uitzondering van de lagere klassen, tijd en neiging te krijgen
voor hoogere dingen dan het zorgen voor het dagelijksch brood.
De theologie, die in Duitschland vergezeld ging van een
uiterst streng dogmatisme, dat alle vrijheid van denken belette,
werd door de piëtisten, en meer nog door de philosophie van
Wolff, aangetast. De verdeeldheid van Duitschland deed toen
eenig nut. Wie in Pruisen vervolgd werd, kon in Saksen
toevlucht vinden, evenals in Nederland, dat alleen daardoor
het land der verdraagzaamheid was. Op de universiteiten
begonnen zich vele professoren en studenten toe te leggen op
een vrijere wetenschap, zich te ontdoen van de banden van
de streng kerkelijke richting. Frederik de Groote werkte dit
in de hand; zijn regeeringswijze gaf vrijheid van onderzoek,
vrijheid van spreken ; zijn talrijke navolgers, 'aangedreven door
de humanistische en rationalistische ideeën, die uit Frankrijk
kwamen, verkondigden dezelfde beginselen.
Dit was een absolute noodzakelijkheid voor de opkomst
eener litteratuur. Maar die kon zich toch nog niet ontwikkelen,
omdat de vormen der maatschappij zoo stijf, omdat vooral de
burgerstand zoo „philisterhaft" was. In die kringen was de vaderlijke macht groot ; de kracht der gewoonte heerschte streng; wie
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zich daartegen bezondigde, werd uitgestooten door de maatschappij. Een der eerst noodige dingen voor de letterkundige ontwikkeling van een volk , een nationaal tooneel, bestond nog volstrekt
niet; de tooneelspeler werd nog meer veracht dan hij in later
tijd (misschien te veel) werd verheven. Geleerden had men alleen
aan de universiteiten, aan het hoofd van enkele gymnasiën,
aan de hoven. De, opvoeding was treurig, de kinderen werden
hard behandeld, de scholen waren meestal aan onbekwame
mannen toevertrouwd, werktuigelijkheid was het hoofdkenmerk
van alle leeren. Het leven was streng, eenvoudig en eerzaam,
alleen bij feesten ruw ; dat aan de universiteiten , waar vrij
groote vrijheid heerschte, was woest en ongebonden ; maar
eenmaal in het leven teruggekeerd, werd de ongebonden student
een stijve predikant, die des te strenger aan het van buiten
geleerde dogma hing, omdat hij het minder begreep, of een slaafsch
ambtenaar, die zijn minderen vertrapte en voor zijn meerderen
kroop. De almacht der vorsten, de pracht hunner hoven deed
ze met afgodischer eerbied omringen; de adel volgde ze na,
behandelde den niet-adellijke als iemand van een lager ras;
voor den vorst kroop hij: een kleine post aan het hof, een
genadig woord van een prins was zijn ideaal. Over den
staatsvorm, over de wijze van regeeren te spreken was een
doodzonde. Het gevoel van eigenwaarde ontbrak in Duitschland
algemeen.
In zulk een maatschappij leven te brengen was geen
kleine taak. Zij begon echter in de eerste dagen van Frederik
den Groote voorbereid te worden. De vrijere beweging der
wetenschap aan de universiteiten en het herleven van het theater
onder Gottscheds invloed baanden den weg voor Lessing en
Winckelmann. De kunstzin van het Saksische en van eenige
kleine hoven (Keur-Paltz b. v.) uit pralerij, uit navolging der
Franschen ontstaan, bracht de Duitschers voor het eerst weder
in aanraking met oude kunst; de invloed der Fransche klassieken
en van Voltaire werkte op het letterkundig gevoel. Hoe stijf en
pedant, hoe „bourgeois" ook de eerste pogingen waren om de
Duitsche letterkunde te hervormen, als overgangsmiddel waren
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zij voortreffelijk : zonder Gottsched zou Lessing niet verstaanbaar
zijn geweest. Het volk , de burgerstand althans — want op dezen
werkte de beweging onmiddellijk; de adel was nog steeds één
bewondering voor Frankrijk — leerde daardoor zich een weinig
verheffen boven het alledaagsche, begon belang te stellen
in edeler dingen. Toen kwam Lessing, en met hem brak een
nieuwe tijd aan, de tijd van wedergeboorte der Duitsche letterkunde, die, weldra tot den hoogsten bloei gekomen, een niet
alleen nationale maar algemeene beteekenis zou krijgen.
Het is merkwaardig, hoe weinig Pruisen deelnam aan die geweldige beweging. Daar was de staat alles : het geheele volk was
slechts daar om den staat, die alle krachten absorbeerde. Ieder
Pruis werd bf ambtenaar bf soldaat, als hij een handwerk
uitoefende of handel dreef of het land bebouwde, was hij
niets meer dan een contribuant tot den staat. Bezat iemand
talent, hij ging in den staatsdienst, waar de groote koning, die
alles opmerkte, hem, zoo hij geschikt was, weldra onderscheidde
en vooruithielp. Slechts een zeer kleine kring vertegenwoordigde
in Berlijn de door den koning geheel verwaarloosde , ja ongekende
Duitsche letterkunde, wier centrum toen Leipzig was. Voor
Pruisen is dit zonder twijfel een nadeel geweest. De meer vrije
vormen der samenleving kwamen daar het laatst op. Alles was
er gedwongen , ernstig en droog; ieder deed zijn plicht , maar
van eenige verheffing van geest was weinig te bespeuren. Met
onkreukbare trouw had het Pruisische volk zijn koning in de
zevenjarige vuurproef ter zijde gestaan ; maar in den langen
tijd van rust, die er op volgde, werd de stijve vorm langzamerhand doodelijk voor alle ontwikkeling, want toen de crisis
voorbij was, hield de belangstelling in de publieke zaak op en
werd niet gevoed door het geven van invloed op den staat
aan de burgerij , terwijl de letterkundige beweging niet recht
kon opkomen. Eerst in een veel later tijdperk concentreerde
deze zich eenigszins te Berlijn; maar nooit, zelfs niet in de dagen
van Frederik Willem IV, is dit er toch het centrum van geweest:
altijd bleven andere steden hierin met de koningstad aan de
Spree wedijveren. Schadelijk was de verwijdering tusschen
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Pruisen en het litteraire Duitschiand vooral daarom, omdat
dit den éénigen levensvatbaren nationalen staat als een groote
kazerne aanzag en hem dus op den duur begon te haten.
Ondertusschen nam na den Zevenjarigen Oorlog de beweging
in de letterkunde met kracht toe. Weldra was er geen Duitscher
meer, of hij ontkende de letterkundige suprematie van andere
landen. Met de Fransche litteratuur verdwenen ook de verfranschte zeden. Maar meer moeite kostte het, den stijven vorm
der maatschappij te breken. De „Sturm- und Drangperiode" is
een uitvloeisel van de ontevredenheid der jonge dichters met
de maatschappij — een ware opstand daartegen, als alle dergelijke
opstanden onrijp, veel te ver gaande, wild en zonder rechtstreeksch gevolg. Toen zij ouder werden, leerden de dichters
zich schikken; zij deden hun best, de maatschappij te vergeten door de studie der oudheid. Zoo ontstond het classicisme
van Goethe, dat als de hoogste ontwikkeling der Duitsche
litteratuur, of liever der Duitsche poëzie, kan worden beschouwd.
Maar hoeveel het ook heeft gedaan om de taal te veredelen,
hoeveel prachtige kunstwerken, slechts te vergelijken met die
der Hellenen, het heeft voortgebracht, het had één nadeel:
het scheidde het leven van de letterkunde, en daardoor ontstond het abnormale verschijnsel van grootera letterkundigen
bloei bij geringe sociale ontwikkeling en bij volkomen politieke
onmondigheid.
In het tijdvak van vrede tusschen het einde van den Zevenjarigen Oorlog en het begin van de revolutie, bleef de maatschappelijke toestand dezelfde. Wel werd hij meer gehumaniseerd,
daar de hoogere en middelklasse een vrij algemeene beschaving
deelachtig werden en er overal door de verlichte vorsten der
18" eeuw hervormingen werden ingevoerd, maar er was nergens
groote maatschappelijke vooruitgang. Het leven nam een aangenamer vorm aan: in de groote steden werden theaters opgericht,
het onderwijs op de gymnasiën werd veel verbeterd. De rijke
koopman stelde er een eer in, met kunst en litteratuur bekend
te zijn; bij sommigen ontstonden salons, het vrouwelijk geslacht
begon zeer levendig deel te nemen aan de vragen des tijds ;

491
de philosophie , die minstens evenzeer aan de beweging haar
karakter gaf als de poëzie, werd in deze opgenomen en daardoor algemeen verspreid, zoodat alle groote vragen omtrent
het wezen der dingen ter sprake kwamen. Die beweging nam
voortdurend in kracht toe. Haar centrum was wel in Weimar;
maar bijna elke stad had een kring van dichters en wijsgeeren,
toen de romantiek als reactie tegen het te koude, aan den
nationalen geest te vreemde classicisme opkwam, zelfs twee. Er
werd veel gelezen, nog meer gepraat; er was een opgewekt
leven, geheel verschillende van het stille leven van een veertig
jaar geleden en ook van het leven van de massa des volks,
dat er niet mede in aanraking kwam.
De beweging was , vooral sedert Goethe er het hoofd van
was geworden, voor de massa volkomen onverstaanbaar geworden.
+Iet groote publiek heeft altijd Schiller veel meer gelezen en
bemind ; het bewondert nog Goethe uit de verte , als een
onbegrepen grootheid; iedereen huldigde bij dezen het genie,
maar betrekkelijk weinigen verstonden hem. De romantiek, die
de verbeelding prikkelde , die de middeleeuwen in eere bracht
met haar ridders en gothische kasteelen , die een veel bevattelijker lyriek voortbracht dan de klassieke school , had dan
ook ongetwijfeld meer aanhangers. Maar die romantiek droeg
een kiem van verderf in zich ; een ongezond sensualisme kwam
er uit voort, de dolste fantasieën werden er in gehuldigd als
genialiteit; de overgang van Frederik von Schlegel en andere
romantieken tot het katholicisme toonde aan , dat het op den
duur zeer onbevredigend was , evenals de menigte zelfmoorden,
die het veroorzaakte. Het rustige werken , het ijverige onderzoek uit het klassieke tijdperk was gedaan ; alles was overhaast,
overspannen — eigenschappen, die toonden, dat deze nieuwe
vorm niet wortelde in de natie.
Terwijl de letterkundige en philosophische beweging in
vollen gang was , terwijl het bewustzijn een Duitsche litteratuur,
een Duitsche kunst te bezitten , voor het eerst het nationaal
gevoel der natie zich deed verheffen , terwijl de beschaving aan
den middelstand een geheel ander karakter had gegeven , bleef
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de toestand van de kleine burgerij even bekrompen als vroeger
en leefde het landvolk voor zich zelf voort. Een teeken van
den toestand is het, dat het den dichters van die periode bijna
nooit is ingevallen het volk op het tooneel te brengen , of in
balladen of novellen of groote romans buiten de hoogere
klassen der maatschappij te gaan. Zelfs de „Wilhelm Meister"
beweegt zich in een sfeer, waar het volk geen deel aan
heeft. Hoewel een kind uit den gegoeden middelstand, verkeert
Wilhelm in een gezelschap van tooneelspelers en edellieden ;
de representant van het gezonde werkzame praktische leven,
Werner, is , niettegenstaande zijn flinke eigenschappen , eenigszins „philisterhaft". Het éénige stuk uit dien tijd, waarin de
lagere burgerklasse goed is geteekend , is „Kabale und Liebe";
overigens zijn het steeds conventioneele figuren. Eerst veel
later, in zijn „Hermann und Dorothea", leverde Goethe het
bewijs , dat hij ook voor het volksleven oog had; de bewondering, waarmede de wereld dit moderne epos ontving, bewees
dat de behoefte bestond aan dergelijke schilderingen van een
van de letterkundige beweging uitgesloten maatschappij.
Den maatschappelijken toestand van Duitschland te schetsen,
zooals hij was tijdens de jaren , die men de Gouden eeuw der
Duitsche letterkunde noemt, zal een zeer verdienstelijk werk
zijn , zal een leemte in de cultuurgeschiedenis aanvullen. Want
het komt mij voor, dat onze kennis daarvan zeer onvolledig is.
Wij kennen uitmuntend den letterkundigen toestand en ook de
staatkundige wordt ons meer en meer duidelijk ; maar met den
socialen is dat niet het geval, vooral niet met den toestand
der lagere klassen. Wel zijn er een menigte bewijzen, dat de
apathie der vorige eeuw geweken was. Reeds hadden de protestantsche Zuid-Duitschers zich met kracht verzet tegen het
aanwenden der Wurtembergsche troepen in den Zevenjarigen
Oorlog; soldaten en volk hadden er met geweld toe moeten
gedwongen worden. Ook hadden de Noord-Duitschers tijdens
dienzelfden oorlog in den strijd tegen Frankrijk sterk partij
voor Pruisen gekozen : men herinnere zich Goethes onovertroffen schildering van den indruk van het bezetten van

493
Frankfort, van den slag bij Bergen in 1759. Nog levendiger,
nog algemeener was de verontwaardiging , nog heftiger het verzet ,
toen de landgraaf van Hessen zijn troepen aan Engeland tegen
Amerika verkocht. Overal waren teekenen van een ontwaken van
het publieke leven. Schending van burgerlijke rechten werd niet
meer in stilte geduld. Er was gevoel van eigenwaarde. Maar
het zou, gelooven wij, verkeerd zijn, dit aan de letterkundige
ontwikkeling toe te schrijven. De welvaart was zeer toegenomen. De Zevenjarige Oorlog had slechts in Saksen ,
Silezië , en vooral in die deelen van Pruisen , waar de Russen
gehuisd hadden , veel schade aangericht. Verstandiger en humaner
beginselen dan vroeger heerschten bij het oorlog voeren.
Hessen en Westphalen waren zes jaar lang getuigen van den
strijd tusschen de Anglo-Duitschers en de Franschen ; maar
naderhand vernemen wij toch niet, dat die landen bijzonder
geleden hadden. Alles, wat wij in later tijd van Duitschland
hooren , geeft den indruk van toenemende welvaart, door
de regeeringen bevorderd, althans niet tegengewerkt. Het
voorbeeld van Pruisen had navolging gewekt. Het volk stelde
belang in hetgeen er gebeurde , wanneer het in staat was
belangstelling te wekken , wanneer het de ideeën trof ; maar
van dien aard waren de toenmalige gebeurtenissen in Duitschland niet , die alle een zuiver dynastiek of politiek karakter
droegen, zaken van zeer veel belang voor de wereldgeschiedenis , maar grootendeels afgedaan in de kabinetten. Van wat
er buiten voorviel was alleen de Amerikaansche vrijheidsoorlog,
die zoo rechtstreeks op Duitschland werkte door het verkoopen
der Hessische en andere soldaten , een gebeurtenis , in staat om
hartstochten op te wekken; maar het was ver af , in een zeer
onbekend land. Daarenboven bedenke men dat , terwijl er een
aantal letterkundige tijdschriften bestonden, een politieke pers
onbekend was ; de over enkele quaestiën , den Vorstenbond b. v.,
verschenen geschriften waren niet voor de massa geschikt.
De wijze van regeeren was wel veel verbeterd ; maar de
regeeringsvorm was nog dezelfde gebleven : de vorst was alles ,
deed alles. Niemand nam deel aan de regeering dan als amb
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tenaar ; slechts de steden hadden een soort van zelfregeering ,
maar die meer den regeerenden geslachten dan het volk macht
gaf. Die regeeringsvorm was in alle gewoonten des volks ingedrongen, men kende geen anderen. En de middelklasse , die in
elk streven naar verandering van staatsvorm voorgaat , was,
wat het intelligente deel betreft , geheel geabsorbeerd door de
letterkundige en philosophische beweging, welke zoodoende de
krachten , die het land zoozeer had behoefd , in beslag nam.
Want het is een niet genoeg te beklagen , hoewel zeer licht
te verklaren feit , dat de beweging weldra alle nationale beteekenis verloor, dat zij kosmopolitisch werd , dat een man als
Goethe zich boven het begrip van nationaliteit verheven achtte.
Te verklaren is het uit drie oorzaken: ten eerste , de volkomen
vervreemding van volk en staat, ten tweede de „Kleinstaaterei"
en het bureaucratische , een dichterlijken geest afschrikkende
karakter van den staat, ten derde de natuurlijke loop der
beweging. Want om bij dezen te blijven stilstaan, de nationale
poëzie van Klopstock en zijn school — de Teutomanen , de
bardenzangers — was weldra allen fijngevoelenden een walg
geworden ; zij was overdreven , breedsprakig, gezwollen en
boezemt ons ook nu weerzin in. Terug te keeren tot den
gelukzaligen toestand der op beren en auerochsen jacht makende , in dierenhuiden gekleede Germanen , die als het ideaal
van eiken rechtschapen , „biedern Teutschen" werden voorgesteld, paste niet in dien tijd. De goede smaak verzette er
zich tegen; hij zocht het werkelijk schoone en daarom het
klassieke , het ideale , en de classiciteit , die zich onwillekeurig
reeds van het alledaagsche afwendde , voerde tot het in de
18de eeuw zoo licht op te wekken kosmopolitisme. 'De dwaze
Anacharsis Cloots was daar de karikatuur van.
Misschien was de invloed der „Kleinstaaterei" nog sterker dan
de ietwat overdreven zucht naar het klassieke. In den SolmsLaubachschen of Salm-Kyburgschen onderdaan kon vaderlandsliefde moeilijk wortel schieten , evenmin als in den Biberacher
rijksburger, Want dat vaderland was zoo klein en zoo geheel
gelijk aan het omliggende gebied , dat geen enkele betrekking
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veranderd werd , wanneer het ophield zelfstandig te zijn. Zelfs
in cre grootere staten , in Wurtemberg , Hessen-Kassel enz., had
men nog altijd het gevoel, dat men in de eerste plaats Duitscher
was. Alleen in Pruisen , in Oostenrijk en eenigermate in Beieren,
heerschte een soort van vaderlandsliefde — in enkele landen , die
sinds lang een verlicht bestuur hadden gehad, aanhankelijkheid
aan het vorstenhuis.
Maar de massa der vorsten , vooral de kleinere , drukten
hun land met zware lasten en deden er zoo weinig mogelijk
voor; in de kerkelijke staatjes heerschte groote tegenzin
tegen de priester- en monniken-regeering. De namen van vaderland en rijk waren een klank geworden , begrippen zonder
inhoud , die het jonge geslacht niet imponeerden ; de eigen
staat , waar men in geboren was , was te onnatuurlijk , te veel
strijdig met het gezonde verstand om eenig gevoel op te
wekken. De stamgemeenschap van Franken , Zwaben, Nedersaksen enz. was reeds in de middeleeuwen vernietigd. Zoo
bestond er geen object, waar men het gevoel van patriotisme
op kon overbrengen , en het tegenwoordige geslacht verloor dat
gevoel : zelfs Lessing , de hersteller der nationale litteratuur,
verklaarde dat niet te bezitten.
De vervreemding van volk en staat was buiten Pruisen
algemeen. De regeering werd als een noodzakelijk kwaad
beschouwd, dat er moest zijn om de orde te handhaven , maar
dat alleen hen aanging , die er onmiddellijk in dienst van
stonden. De wijze van regeerera , de brutaliteit der bureaucratie , de zorgvuldige wijze , waarop elk populair element uit
de regeering werd gehouden , waarop de overheid als een
instelling van God werd afgeschilderd , waaraan men zich zwijgend had te onderwerpen , voltooiden die vervreemding. Alle
beschaafden zochten voor de ellende van den met geen der
gedachte idealen overeenkomender toestand een schuilplaats in
de poëzie , verdiepten zich in idealen en werden met het reëele
hoe langer hoe minder bekend. Zij namen eindelijk als éénig
object den mensch aan en verloren alle gemeenschap met het
tegenwoordige. Goethe heeft het hierin tot een zeldzame
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volmaaktheid gebracht , zoodat hij zelfs de stormen van den
vrijheidsoorlog zonder eenige deelneming doorleefde.
De eerste dagen der Fransche revolutie met haar idealen
en hoog gespannen verwachtingen , met den haar kenschetsenden ijver voor het goede en de afschaffing van oneindig
veel misbruiken, verwekten groote belangstelling. De revolutie
was voor een oogenblik zeer populair bij het landvolk, omdat
het op afschaffing van de heerendiensten , de jachtrechten enz.
hoopte ; bij de letterkundige wereld, omdat deze er de verwezenlijking harer idealen in meende te zullen zien. Maar binnen
een jaar was die meening geheel omgekeerd.
Men zag een verschrikkelijke verwarring, een loslaten van
alle hartstochten , ook van de ergste, een hevigen partijstrijd,
oproeren, duurte, plundering, doodslag, en dit werd ieder
oogenblik erger. De gevangenschap van den Franschen koning,
de emigratie , de Septembermoorden voltooiden een geheelen
omkeer in de denkbeelden.
Dat was dan die geroemde eeuw van vrijheid, gelijkheid,
broederschap. Dat waren dus de gevolgen van een volksregeering! Dan was het absolutisme met al zijn nadeelen, al zijn
tirannie nog verre te verkiezen ! Zoo was de algemeene opinie,
en het gevolg was, dat weldra alle denkende geesten zich
afkeerden van de politiek, dat ieder zich opnieuw verdiepte
in zijn letterkundige studie en er bijna niemand onder de
Duitsche letterkundigen was , die trachtte het ideaal van een vrijen
staat, dat allen voor den geest zweefde , te verwezenlijken. George
Forster was bijna de éénige , die zich nauw aan Frankrijk aansloot en een droevige rol speelde , toen voor een oogenblik te
Mainz de Duitsch-Rijnsche republiek werd vertoond. Alle
anderen hielden zich rustig, tot verbazing der keizerlijke politie,
die gesproken had van 7000 schrijvers , die allen sinds jaren de
ongebondenste vrijheid verkondigden, en die gaarne strenger
censuur en drukperswetten had ingevoerd. Want zoozeer waren
zich de regeeringen bewust , geen recht te hebben op de
sympathie des volks, dat reeds toen , vooral sinds Frans II
keizer was geworden , zich overal sporen vertoonen van de
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reactionaire richting, die later de Duitsche regeeringen kenmerkte. Zoo was b. v. de bestraffing der deelnemers aan die meer
lachwekkende dan gevaarlijke vertooning der Rijnsche Republiek
buiten verhouding streng; zoo beijverde zich vooral het Reichs:
kammergericht te Wetzlar, om zelfs niet eens bewezen woelingen
te bestraffen en de leiders met galg en rad te bedreigen.
Maar deze richting miste haar object. Tot 1806 werd de
staatkunde weder met de oude apathie aangezien door de
beschaafde, niet rechtstreeks in staatszaken betrokken kringen.
De éénige man van naam, die daarop een uitzondering maakte,
was Johannes von Miller.
Geheel anders was de invloed der Revolutie op de mindere
klassen, met name op den boerenstand. Hoewel niet ingenomen
met de Franschen, van wie zij toen nog veel meer hadden
te lijden dan de steden , en zich geheel lijdelijk houdende ,
kwamen zij thans met grieven van zeer materieelen aard voor
den dag. Afschaffing der drukkendste heerlijke rechten, van het
exclusieve jachtrecht, dat meer dan iets anders den bloei van
den landbouwstand verhinderde, het toestaan van meer vrijheid
in bedrijf en in het verkrijgen van grondbezit zou toen veel
goed hebben gedaan ; maar de regeeringen wilden niets doen
en vreesden niets meer dan den schijn op zich te zullen laden
van bevreesd te zijn. Onder een dergelijke regeering kon
geen vaderlandsliefde opkomen ; de boerenstand had te weinig
illusiën over de Franschen , die hij bij den inval van 1792
had leeren kennen , om zich bij dezen aan te sluiten ; maar
zich tegen hen verzetten deed hij alleen , wanneer de verwoestingen, die zij aanrichtten , er toe dwongen, zooals in Beieren
en Franken in 1796. Er heerschte overigens onverschilligheid,
de neutraliteit, die de Baseler vrede aan het noorden verschafte,
deed daar alles weder terugkeeren tot het oude. De oorlog
was en bleef een flauw gevoerde kabinetskrijg tegen de revolutie;
van een nationaler oorlog tegen Frankrijk was geen sprake.
Noch de afstand van grondgebied en het voortdurend bezetten,
van den linker Rijnoever, noch de secularisatiën en mediatisatiën , noch de geheele verandering —hervorming is het moeilijk
32
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te noemen bij den vrede van Lunéville verwekte verontwaardiging of smart, behalve bij de beroofde bezitters van abdijen,
vorstendommetjes en graafschappen en van rijks-riddergoederen. De bevolking kon zich zeer goed schikken in inlijving
bij grooter staten , en de wijze, waarop de machtigste
vorsten bij Frankrijk reeds te Rastadt bedelden om stukjes
land en op de schaamtelooste wijze hun zwakke buren beroofden, was niet geschikt om sympathie te wekken ; het volk
zag alles koel aan , het voelde de schande niet. En toen
het Rijnverbond werd opgericht eri zich losrukte van het
Rijksverband, toen de Keizer zijn Duitsche kroon nederlegde
en de Rijksdag ontbonden werd, werd er geen klacht gehoord,
en werden alleen aan de oude, geheel verrotte instelling eenige
niet onverdiende schimpscheuten achterna gezonden.
Al dien tijd was het in de letterkundige wereld druk toegegaan. Kant, Fichte, Schelling en Hegel hadden met hun philosophie
elkander opgevolgd en bestreden; de romantiek was krachtig
opgekomen en had meer aanhangers gewonnen dan het classicisme.
Goethe en Schiller hadden hun uitstekendste werken aan het
publiek gegeven ; de Berlijnsche salons waren in de letterkundige
wereld een macht geworden , die met den Weimarschen kring
kon wedijveren. Maar dit alles stond buiten verband met de
geweldige schokken , die Duitschland en Europa ondergingen.
Het volk, vooral aan den Rijn en in Zuid-Duitschland, voelde
den nood der tijden , der gedurige oorlogen — doormarschen,
inlegeringen, requisitiën, contributiën — en van het dikwijls veranderen van heer ; doch het had niemand, die het den weg wees , en
een doffe moedeloosheid maakte zich van allen meester. De
soldaten van het Rijnverbond vochten in de rijen der Franschen met een dapperheid, een energie, die hen waardig maakte
om , zooals de stereotype phrase luidde , in de gelederen der
Groote armee te dienen ; maar dit moet misschien voor een
goed deel worden toegeschreven aan den invloed , die een met
roem omstraald leger onder een wereldberoemd veldheer
onwillekeurig op elk soldaat moet uitoefenen , aan het militaire
eergevoel, dat de Saksers zelfs nog met dapperheid deed
—
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strijden eenige uren , voordat zij tot de verbondenen bij Leipzig
overliepen. Maar toch, ware reeds vroeger een krachtig patriotisme ontstaan, had het gevoel van nationaliteit vroeger niet
zoo geheel ontbroken, het zou bijna een onmogelijkheid
geweest zijn. De Pruisen en Oostenrijkers deden in 1812 hoogstens
hun plicht, en de eersten volgden terstond de roepstem van
Yorck, hoewel deze , uit een zuiver militair oogpunt beschouwd,
verraad pleegde. Maar zij hadden een gevoel van nationaliteit,
dat hen den dienst onder Frankrijk met tegenzin deed vervullen ; de Rijnbond-soldaten vochten met de onverschilligheid
van huurlingen ; zij waren in Tirol de ruwste , de onbarmhartigste uitvoerders van de Fransche bevelen en hun aanvoerders
soms (als Wrede b. v.) echte landsknechtennaturen. Er heerschte
in de legers van Beieren, Wurtemberg enz. de diepste verachting jegens Duitschland , jegens Pruisen ; nog lang leefde er de
vereering voor Napoleon voort , zelfs na 1814. En de vorsten
van het Rijnverbond achtten het hun gouden tijd; zij aapten
allen Napoleon in het klein na, behalve dat zij vele van zijn
groote hervormingen weglieten. In het noorden , waar thans de
druk der vreemde heerschappij zich eigenlijk eerst recht liet
gevoelen, in de geannexeerde Rtinstreken, in de door Fransche
vorsten geregeerde nieuw opgerichte staten, waar alle toestanden uit hun verband waren gerukt , waar de haat tegen
Frankrijk zich weldra van de geheele bevolking meester maakte,
deed dit niet zooveel kwaad als in het zuiden. De Beieren
'
en Zwaben begonnen zich voor een afzonderlijk volk
te
houden; zij leerden de Noordduitschers en vooral de Pruisen
haten, zich verheugen in hun eigen kleinstaatsche heerlijkheid.
Hun deelnemen aan den grootera wraaktocht van 1814 was
meer een politieke daad van de regeeringen , die zich haastig
van hun vroegeren beschermer afkeerden , toen zij zagen dat
hij in gevaar kwam , dan een daad van nationale verheffing,
zooals in het noorden. Doch zij hadden ook niet de harde
school van Noord-Duitschland gehad.
Daar werd de onverschilligheid eerst voor goed gebroken
in 1806. De slag bij Jena onderwierp geheel Duitschland aan
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den veroveraar, en deze heerschte er met een ijzeren hand.
Het nationale gevoel en de wanhopige verdediging in OostPruisen deed verzet tegen de vreemde indringers ook bij het
volk ontstaan. Het land werd er des te harder om behandeld,
uitgezogen, geruïneerd, bij voortduring bezet. De sabel heerschte
in geheel Noordduitschland, de druk der Fransche regeering
werd er des te zwaarder naarmate het volk zich minder schikte.
Het Continentaal Stelsel, de belastingen, de conscriptie, de
inkwartieringen, de contributiën, maar bovenal de wijze, waarop
de Fransche ambtenaren en helaas ! ook sommige Duitsche
dienaren der Fransche of met Frankrijk verbonden vorsten het
volk behandelden, hadden in een paar jaar een werking, die
niemand kon hebben verwacht. Juist onder den druk der
vreemde heerschappij staalde zich het nationale leven. Ieder
ondervond, hoe de val van den staat het verlies der onafhankelijkheid, het volksbestaan op het spel zette, hoe in het volksbestaan ook het leven van de enkele personen werd gekwetst --hoe alles, wat den mensch dierbaar is, daarmede in verband
stond. Zelfs in het door den oorlog gespaarde Oostenrijk ontstond
een daar verwonderlijke en levendige geestdrift voor de nationale
zaak, die door het ministerie Stadion werd aangewakkerd en
die leidde tot de al te vroege schildheffing van 1809. De
opstanden in Westphalen en Pruisen, de koene tocht van den
hertog van Brunswijk zouden eenige jaren vroeger onmogelijk
geweest zijn. Maar de beweging was onrijp , de macht van den
vreemdeling te groot. Pruisen vooral was nog niet tot de
krachtsinspanning van vier jaar later in staat. De hervormingen
van Stein en Scharnhorst hadden daar haar werking nog niet
gedaan, en mannen als Hardenberg en Altenstein waren ook
niet de geschikste personen om die werking te bevorderen.
Toch waren daar de jaren der Fransche overheersching jaren
van zegen. Het staatsgebouw van Frederik den Groote was,
zoodra de groote bouwmeester gestorven was, bouwvallig
geworden ; het was in 1805 ingestort. De nieuwe staat moest
daarvan wel veel overnemen, maar hij moest niet hetzelfde
zijn , zooals de brave maar stijve Frederik Willem III zeker
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het liefst had gezien, die zich moeilijk boven de traditie kon
verheffen en die het een schandelijk breken met het verleden
vond om aan het volk aandeel te geven in de regeering. Toch wist
Stein ook na zijn gedwongen aftreden nog veel door te zetten:
groote hervormingen in belasting en legerstelsel , in het bestuur
van steden en provinciën, afschaffing der drukkende heerlijke
rechten, vrijheid van eigendom en vestiging. De nieuwe Pruisische
staat is zijn werk, en het is zijn schuld niet dat dit werk nog
zooveel onvolkomenheden oplevert. Maar Stein was alles behalve
een modern revolutionair: hij was zelfs geen liberaal in onzen
zin. Hij wilde geen constitutie op hedendaagsche wijs, maar
standenvertegenwoordiging; hij zocht slechts het praktische nut
en niet het ideale recht. Bij den een heette hij een conservatief,
zooals b. v. bij Varnhagen, bij den ander een revolutionair,
zooals bij den koning. Zijn stijf, onbuigzaam, hoewel edel
karakter maakte hem niet bemind, of het moest zijn door mannen
als E. M. Arndt en andere hem verwante naturen. Dat hij daarenboven van Pruisen de wedergeboorte van Duitschland verwachtte
en die van daar zocht te doen uitgaan, haalde hem den haat van
velen op den hals, van democraten, van kleinstaatsche liberalen
en conservatieven en van partijgangers van Oostenrijk. Zijn
beste plannen zijn daarom nooit ten uitvoer gelegd, en eerst
later, door Pertz' groote publicatiën en door de nieuwe litteratuur
over de Fransche heerschappij en de vrijheidsoorlogen, die
tegen de langen tijd heerschende traditie opkwam , is hem
recht geschied. Waren zijn plannen ten uitvoer gebracht, er
zou in Duitschland een staatsvorm ontstaan zijn, evenredig aan
den socialen toestand.
Thans geschiedde dit niet. De heerlijkste vrucht van de
Fransche overheersching en van den vrijheidsoorlog was dan
ook niet een hernieuwing van den staat, een politieke hervorming, maar het herleven van het nationale eergevoel , het
vernietigen van de apathie, die vroeger zoo do odelijk had
gewerkt op de vaderlandsliefde. Wat ook de regeeringen
mochten doen, er bleef politiek leven, het drong overal door,
in de letterkunde, in de wijsbegeerte, in de wetenschap ; maar
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daar de regeeringen het tegenwerkten, de landsvaderlijke
instellingen van de 18 46 eeuw zochten te behouden en daardoor
reactionair werden, kwam de beweging onder de leiding der
uiterste partijen en ontstond er een ongezond, onpraktisch en
idealistisch politiseeren, dat met het bankroet van alle partijen
in 1848 eindigde.

Het Duitschland van de 17" en 18de eeuw was onmachtig
geweest door de inrichting van het Heilige Roomsche Rijk;
het Duitschland van de 19" moest het wezen door die van
den Duitschen Bond. De groote samenzwering der vorsten en
diplomaten tegen de vrijheid der volken, die men het Weener
congres noemt, had in deze schepping haar meesterstuk geleverd.
Het spreekt van zelf, dat het Duitsche volk er maar matig
mede ingenomen was; maar het zag geen middel tot verandering
van den toestand. Het haakte naar rust na de lange vreemde overheersching en den zoo veel bloed en schatten kostenden vrijheidsoorlog; het vertrouwde, dat de vorsten de beloften, waarmede
zij in 1813 zoo kwistig waren geweest en waarvan zelfs een
weerklank in de bondsakte was te vinden, zouden houden. Er
ontstond ook in Duitschland een snelle ontwikkeling van
materieele welvaart, die niet uit het oog mag worden verloren,
daar zij vooral in Pruisen, in Saksen en in de Rijnbondstaten,
waar, hetzij op Franschen , hetzij op Duitschen voet geschoeide
hervormingen waren ingevoerd, den ouden toestand omverwierp.
De handel en de industrie begonnen zich machtig te verheffen
en voltooiden de reeds in de vorige eeuw begonnen opkomst
van den burgerstand. De edellieden konden daartegen niet worstelen, daar zij er niets dan landbezit tegenover konden stellen,
op vele plaatsen zich door den thans geheel vrijen boerenstand
overvleugeld zagen en veelal gedwongen waren om als gewone
landlieden zelf mede te werken bij het bestuur van hun landerijen.
De „Landwirthschaft" in het groot werd daardoor in Duitschland tot een hoogte opgevoerd, die haar, in verbinding met de
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industrie, tot een vroeger ongekende bron van syelvaart maakte.
Een andere bron, vooral voor de kleine landbezitters, werd
geopend door de nieuwe grondverdeeling, daar de oude ,
ontstaan uit de verdeeling der gemeene marken en uit de
ontginning van woeste gronden, telkens onder de bewoners
van het ontginnende dorp verdeeld — een toestand, die eenige
overeenkomst heeft met het dessagrondbezit op Java -- een
zwaren arbeid vorderde en een goede wijze van bebouwen
niet toeliet. Tusschen de jaren 1820 en 1830 in Pruisen begonnen en geregeld voortgezet — thans wordt zij bijna in geheel
Duitschland toegepast en nadert haar voltooiing — deed deze
nieuwe grondverdeeliug de productie zeer vermeerderen en den
grond in waarde stijgen.
Zoo werd in Pruisen overal voortgebouwd op de hervormingen van Stein, hoewel talrijke oude misbruiken bleven
bestaan. Eerst langzamerhand viel met de gilden een geheele
reeks van de vrije volksontwikkeling belemmerende gewoonten ;
het verplichte onderwijs werkte zegenrijk, al nam de invloed
der Staatskerk met haar stijf formalisme, later met haar
huichelende piëtisterij , veel van dien zegen weg ; de militaire
inrichting met den algemeenen dienstplicht en de „Landwehrordnung" stelde Pruisen in staat een krijgsmacht op de been te
brengen, welke naar evenredigheid van de bevolking die van
alle staten overtrof. En wat het meest de ontwikkeling van
den staat in de hand werkte was de decentralisatie, de autonomie
van dorp, stad, kreits en provincie, waaraan wel door enkele
bureaucraten werd getornd, maar die gelukkig ongedeerd bleef.
De Pruisische staat kreeg daardoor een gemakkelijkheid om
vreemde elementen in zich op te nemen, die na 1866 een
verbazende werking zou hebben. De reactionaire richting, die
hoe langer hoe meer macht kreeg in Pruisen, die in plaats
van een landdag slechts provinciale standen toestond, die de
onschuldige, kinderachtige „Burschenschafter" vervolgde als de
gevaarlijkste democraten, die het denkende deel der natie
plaagde met censuur en drukperswetten, bedierf veel, maar
kon toch de innerlijke ontwikkeling des volks niet tegenhouden.
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De regeering was lastig, verloor haar populariteit, maar kon
niet, zooals in Oostenrijk het geval was, het nationale leven
dooden.
In de kleinere staten werd Pruisen nagevolgd, in vele
werden daarenboven constituties gegeven; maar enkele, zooals
Mecklenburg en Hessen Kassel, zochten den middeleeuwschen
toestand te behouden of te herstellen. In Baden was reeds
dadelijk een liberale beweging ontstaan; het kleine landje werd
de drager van het Duitsche liberalisme, de éénige Zuid-Duitsche
staat, die Pruisische sympathieën had. Jammer maar dat de
democraten in hun onverstand er republikeinsche proeven op
namen. Op den duur had dit kleinstaatsche liberalisme echter
geen grooten invloed in het overige Duitschiand. Zelfs bij het
volk en vooral bij den nog talrijken en door grondbezit machtigen adel en bij de beambten — een stand, die in Duitschland
een grooter beteekenis had dan in het buitenland — bestond een
afkeer van al te snellen vooruitgang; men rekende algemeen,
dat het liberalisme te veel uit het Fransche doctrinaire liberalisme
was voortgekomen, te weinig op de nationale eigenschappen
lette ; naar een regeering door een parlement hadden de
Duitschers weinig verlangen. Wat men wilde was vertegenwoordiging om de afschaffing van misbruiken te bespoedigen en hun
wederopkomen door bureaucratische sleur te beletten ; om , waar
de belangen van het volk betrokken waren, deel te hebben
aan de regeering; maar niet om in alle quaestiën mede te
spreken, niet om de regeering te maken tot een comité der
meerderheid van het parlement, zooals de toestand in Engeland
en, na 1830, in Frankrijk was. Overigens waren de wenschen
des volks bescheiden: betere rechtsbedeeling en meer vrijheid
van verkeer en van handel en bedrijf waren de voornaamste.
Aan de meeste werd in den loop der jaren voldaan, maar zoo
langzaam, zoo met tegenzin, dat het volk er der regeering geen
dank voor wist.
Had deze echter, vooral in Pruisen, waar de koning zoo
populair was, niet aan den druk van Oostenrijk en Rusland
toegegeven en een democratenjacht begonnen, die ieder eerlijk
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man moest tegen de borst stuiten ; hadden niet de adel en de
officieren een zoo hoogen toon tegenover den burgerstand aangeslagen en een feodale partij gevormd, die zich later met de
piëtistische partij vereenigde ; had de koning aan den algemeenen
wensch toegegeven en een landdag bijeengeroepen; had eindelijk
de regeering minder het karakter van een politieregeering aangenomen — de stof voor een revolutie zou ontbroken hebben,
want nog altijd leefde de bevolking in de herinnering aan de
dagen van de landsvaderlijke macht en een snelle overgang
zooals in Frankrijk werd algemeen gevaarlijk geacht.
Het drijven van de democraten was ook zeer geschikt om
bij allen, die iets te verliezen hadden, vrees voor een revolutie
teweeg te brengen. Die democraten waren de zoogenoemde
Jong-Duitschers ; Heine was hun geniaalste vertegenwoordiger.
De partij was als van zelf ontstaan uit de vrij onbestemde
Burschenschaft-beweging, die eerst meer een anti-fransch karakter
had, maar door de gruwzame vervolging democratisch werd.
Hun plannen waren even excentriek als die der Carbonari; zij
onderscheidden zich door groote phrasen, door een ideaal kosmopolitisch of nationaal republikanisme, door een volkomen
onwetendheid omtrent de behoeften en wenschen des volks.
De Fransche democraten hadden in de lagere klassen te
Parijs en in de arbeiders der groote steden een element , dat
hun wenschen deelde; de Duitsche niet, want de arbeidersbevolking had daar nog niet die beteekenis, die zij thans heeft. De
zich thans zoo reusachtig verheffende industrie in Westfalen,
in de Rijnprovicie, in Saksen was nog in haar kindsheid en
de snelle opkomst der groote handelssteden, vooral van Berlijn,
liet zich nog niet verwachten ; zij begon eerst goed na 1848.
In Duitschlaud was en is nog de bevolking van het platte land
en de kleine steden de voornaamste factor, en reeds dat maakte
een sterke radicale of democratische partij onmogelijk. Ook nu
nog is de zooveel gematigder, streng constitutioneele „Fortschrittspartei" een minderheid.
Maar de democraten van die dagen dachten niet om zulke
dingen van praktischer aard; zij hadden een theorie en wilden
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die toepassen. Toen dat niet ging, werden zij boos, beweerden,
dat het Duitsche volk een hoop slaven was , en verzonken
in een kosmopolitisch republikanisme, of in algemeene ontkenning en sensualisme, zooals Heine.
Die democraten waren meestal jonge menschen, studenten
en letterkundigen, bevangen van de Weltschmerz-ideeën, die
sinds Byron weder mode waren geworden ; er waren onder hen
een groot aantal dichters van talent, scherpzinnige critici en
philosophen, die uit het Hegelianisme allerlei consequentiën
trokken, maar ook vele zeer bedorven naturen; aan allen ontbrak
ernst en degelijke studie. Met hun frivoliteit, hun atheïsme
joegen zij de massa der bevrolking tegen zich in het harnas, en
wanneer niet de regeering in haar dolzinnigen angst voor al
wat nieuw was — men kan zeggen in den angst van een slecht
geweten — hen had vervolgd en deze gelegenheid had waargenomen om de meest hinderlijke politiemaatregelen, vooral tegen
de drukpers, te nemen, dan hadden zij nooit den invloed gekregen,
die hen in 1848 in staat stelde de nationale beweging volkomen
te doen mislukken. Gelukkig is deze partij na 1848 verdwenen
en hebben slechts de sociaaldemocraten, die, behalve bij de
arbeidersbevolking der groote steden in Duitschland, niet zeer
gezien zijn, hun erfenis overgenomen. Alleen in de litteratuur
ontmoet men ze nog een enkele maal.
Voor het voortbestaan der absolute regeering in Duitschland
was een andere, door geen politiemaatregelen te bestrijden beweging veel gevaarlijker : die in de invloedrijke geleerde wereld.
Sedert den bevrijdingsoorlog had de letterkunde een ander
karakter aangenomen : wel bleef er een talrijke dichterschaar
bestaan en veel invloed bezitten, al werd ook de eigenlijke
poëzie door den roman, die thans eerst zijn zuiver modern
karakter verkreeg, verdrongen ; maar de wetenschap begon
zich zoo uit te breiden, zoo alle takken van menschelijk weten
te omvatten en in zoo veelvuldige aanraking te komen met
het werkelijke leven, dat zij op den duur de eerste plaats
moest innemen. En deze uitbreiding der wetenschap bevorderde
het liberalisme, de ontevredenheid met den oogenblikkelijken
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toestand veel meer dan de eenzijdige philosophisch-poëtische
richting der verloopen eeuw gedaan had.
Het was vooral de zich baan brekende historische richting,
die dat verlangen naar verbetering in de hand werkte. Een aantal professoren in historische , philosophische , philologische en
juridische vakken stond aan het hoofd dezer beweging, verspreidde in geschriften en op den katheder hun meeningen
en had een sterken invloed op de geheele richting van het
volk. En bij hen openbaarde zich tevens voor het eerst de
wensch naar nationale eenheid op praktische wijze. De
Teutomanen en democraten hadden ook gejammerd over de
verdeeldheid der natie, hadden geklaagd over de „34 tirannen",
hadden den ondergang van de vroegere grootheid uit den tijd
der Hohenstaufen beweend; maar het éénige middel, dat zij
aanwezen, was een algemeene revolutie, een algemeene omverwerping van alle bestaande toestanden. Hier echter werd
gesproken van geleidelijken overgang, van verbetering van den
Bond, van gelijke wetgeving voor alle staten in zaken, die
allen betroffen ; men leerde nu eerst , hoe de tegenwoordige
orde van zaken was tot stand gekomen een eerste vereischte
voor verbetering.
Het Duitsche volk leerde zich zelf kennen; het kreeg weder
achting voor zich zelf en zag in, dat het niet geheel zijn eigen
schuld was, maar ook die der regeeringen, waarop het tot nu
toe vertrouwd had, dat het niet beter gesteld was. met het
gemeenschappelijke vaderland. Wanneer het terugblikte op de
gebeurtenissen van 1813 en 1814, dan zag het weinig vruchten
voor zich zelf gewonnen , geene voor het vaderland. De Bondsdag
was in één opzicht sterker dan de oude Rijksdag : hij oefende
een strenge politie uit tegen liberale begrippen, hij steunde
alle reactionaire regeeringen; Oostenrijks en Ruslands invloed
werd er door gehandhaafd. Maar de groote verbeteringen,
vooral die op economisch terrein, geschiedden buiten hem om.
Het Zollverein stond er buiten, was van Pruisen uitgegaan,
dat, zooals gedurig door de historische partij — wij weten haar
op het oogenblik geen beteren naam te geven — verkondigd
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werd, de staat was, die Duitschlands ontwikkeling tot de tegenwoordige hoogte het meest had bevorderd, de éénige die de
leiding van de geheele natie op zich nemen kon.
Door de verspreiding dezer denkbeelden ontstond de Kleinduitsche partij, die een Duitsch rijk wilde zonder Oostenrijk,
onder leiding van Pruisen. Het was deze partij, die in 1848
de overhand behield, maar door den gezamenlijken tegenstand van alle reactionaire en democratische elementen verhinderd werd iets tot stand te brengen; bij het algemeen
bankroet van alle partijen in dat en in het volgende jaar, door
de harde leeringen, die daaruit getrokken werden en voor het
volk niet verloren gingen, en door de innerlijke zwakheid der
reactie werd zij echter reeds spoedig weder machtig en heeft
bewerkt, dat de natie zich schikte in het werk van 1866.
Aan hen die vragen : hoe is de Duitsche natie op eens zoo
machtig geworden? hoe komt het dat zij aan den coup d'état
van Pruisen haar zegel heeft gehecht? kan de geschiedenis van
Duitschland gedurende de jaren 1848, 1849 en 1850 het beste
antwoord geven.
De revolutie van 1848 ontstond in Duitschland als van zelf,
omdat de oude regeeringen zich onbevoegd hadden verklaard
om langer de teugels van het bewind te voeren. De eene voor,
de andere na deed dit, zoowel de Pruisische als de Beiersche,
de Oostenrijksche als die der kleine staten, eindelijk zelfs de
Bondsdag. De regeeringen waren zoozeer van haar eigen nietigheid, van de onvastheid van haar bestaan overtuigd , dat zelfs
eigenlijk geen geweld beproefd werd. De barrikadenstrijd werd
in Berlijn b. v. gewonnen , omdat de regeering niet doorzette ;
de troepen deden werktuigelijk hun plicht, maar de koning
waagde het niet gebruik te maken van de middelen, die hij in
de hand had.
Maar toen de vorsten hadden toegegeven , toen overal
nationale vergaderingen waren bijeengekomen, toen de Bondsdag het gezag had neergelegd in de handen van den Rijksdag
en den „Reichsverweser", toen de nationale Duitsche oorlog
tegen Denemarken was begonnen , vingen de regeeringen aan
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verdere ondersteuning te weigeren , begon de reactionaire richting weder de bovenhand bij haar te krijgen. De liberale partij ,
zoowel in Pruisen als in den Rijksdag, geraakte daar door in
een onhoudbare positie. Zij had naar revolutionaire maatregelen
kunnen grijpen ; maar ten eerste stuitte haar dit tegen de borst ,
ten tweede was het zeer onzeker, of die niet zouden mislukken.
De massa der natie had niet den geringsten lust in een
revolutie; zij wilde volstrekt niet een republikeinschen regeeringsvorrn ; en daarenboven was het leger, vooral in Pruisen ,
een macht van groote beteekenis , die alle opstanden tegen de
monarchie kon onderdrukken. De liberale ministeriën konden
het nergens met de vertegenwoordiging eens worden ; het volk
begon de onvruchtbaarheid der beweging in te zien en er den
steun der openbare meening aan te onttrekken. De Kleinduitsche partij , weldra de Keizer-, ook wel de Professorenpartij
genoemd , had over een kleine meerderheid te beschikken. Zij dreef
de Duitsche constitutie en de keuze van Frederik Willem IV tot
Duitsch keizer door, en veroorzaakte daardoor de ontbinding
der Nationale Vergadering en de democratische opstanden in
Baden en Saksen. Wanneer Pruisen een man had gehad , die
zelfs toen nog zich vereenigd had met de partij , die de vaan
der Duitsche eenheid had opgeheven , dan ware nog een uitweg
mogelijk geweest ; maar noch Frederik Willem, noch eenig
staatsman van dien tijd bezat daartoe de noodige energie.
Want het was breken met het verleden , niet het verleden van
Frederik II, maar dat van Frederik Willem III , afschudden
van den Oostenrijkschen en Russischen invloed , opgeven van
alle reactionaire en feodaal-absolutische politiek.
Met de halfheid , aan Frederik Willems tijd eigen , zocht
Pruisen een nieuwen vorstenbond op te richten , om de Duitsche
rijksconstitutie te beschermen ; maar het werd verlaten door
zijn verbondenen en zag zich weldra alleen tegenover Oostenrijk , verbonden met de geheele macht der reactie en met
Rusland. Zoo laadde Pruisen de schande op zich van de dagen
van Bronzeil en Olmtz; zoo werden door Oostenrijk de éénige
vruchten, die nog van de groote beweging over waren — de
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constitutioneele vrijheid in enkele staten en de onafhankelijkheid van Sleeswijk Holstein — vernietigd.
Iedere overwinning van de reactie was een nederlaag voor
Pruisen , dat door Oostenrijk en Rusland in strenge voogdij
werd gehouden , opdat het niet weder lust zou krijgen de
leiding der Duitsche zaken op zich te nemen. De reactionaire
regeering van Manteuffel zorgde er voor, dat de koning zich
over den geleden smaad alleen wreekte op onschuldige liberalen. Ook in Pruisen drukte nu de reactie loodzwaar op het
geheele land.
Reeds in den zomer van 1848 hadden de liberalen , die met
de keuze van aartshertog Johann tot „Reichsverweser" hun
grootste overwinning behaalden , kunnen inzien, dat zij slechts
een schijnregeering tot stand brachten. Wat toch beteekende
het Rijksgezag, al steunde het op een uit alle Duitsche landen
gevormde volksvertegenwoordiging, tegenover de staten , van
wier goeddunken het afhing of zij het wilden erkennen?
Slechts zoolang in die verschillende staten de constitutioneele regeering kracht bleef behouden , zoolang geen particularistische belangen zegevierden over het algemeen Duitsch
patriotisme , kon het Rijksgezag iets doen. De Kleinduitsche
partij zocht daarom dit gezag aan Pruisen te verbinden ; want
alleen dit of Oostenrijk kon de kleine staten dwingen zich te onderwerpen aan het centrale gezag. Pruisen weigerde , omdat het ,
zooals wij gezegd hebben , vreesde voor Oostenrijk en een
strijd moest beginnen tegen de beginselen , die de regeering
sinds 1813 had voorgestaan. En men telle dien strijd niet te
licht. Het was het voorjaar van 1849: Italië was overwonnen,
de Hongaarsche opstand begon te kwijnen , Ruslands macht
was geweldig en een keizer als Nicolaas I had het opkomen
van een Duitsch keizerrijk niet licht geduld. Pruisen zou in een
strijd met Rusland en Oostenrijk geen bondgenooten hebben
gehad dan de Duitsche staten en misschien niet eens alle ,
misschien maar weinige. De democraten en de toen nog
machtige Grootduitsche partij , alle reactionaire elementen , die
bijna in elke regeering vertegenwoordigd waren , zouden zich
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tegen Pruisen vereenigd hebben , en daarenboven was het Pruisische leger toen noch zoo sterk, noch zoo goed georganiseerd
als thans. De regeering wist niet recht wat zij wilde, zij werd
geslingerd tusschen liberalisme en reactie ; de volksvertegenwoordiging stelde eischen, die volstrekt niet met het wezen
van den staat overeenkwamen en geraakte daardoor met haar
in voortdurende conflicten. Zoo, gesteund slechts door een kleine
meerderheid binnen- en buitenslands, den strijd te wagen met Rusland en Oostenrijk, ware een daad geweest, die met het waagstuk
van Karel Albert, toen hij tegen Oostenrijk te veld trok , kon worden vergeleken. Had de Pruisische regeering een jaar vroeger, in
het voorjaar van 1848, zich dadelijk aan het hoofd der beweging
gesteld, had zij een soort van revolutionnair program aangenomen ,
misschien ware de Duitsche eenheid reeds toen een werkelijkheid
geworden; maar in 1849 en 1850 was dit niet meer mogelijk. En kon
zij een werkelijkheid worden zonder Pruisen? Kon b. v. Saksen
of Beieren , waar de „dichterkoning" eerst van liberalisme tot absolutisme verviel , dan weder omgekeerd van absolutisme tot
liberalisme , zich aan het hoofd der beweging stellen? Of had
het centrale gezag zich boven de staten moeten stellen en van
deze een eenheid maken ? Wij zien nog dagelijks , welk een
kracht het particularisme in Duitschland heeft, hoe zwak daar de
elementen zijn , waarop een gezag, dat zoo revolutionair te
werk ging, zou kunnen rekenen. En de wensch naar nationale
eenheid was in 1848 sterker dan eenige andere ; ieder zocht
dezen wensch in de eerste plaatste verwezenlijken. Het karakter van
de Duitsche revolutie in 1848 wordt er door bepaald ; niet de
particuliere revoluties en de daarop gevolgde parlementaire
quaestiën in de verschillende staten, maar de nationale beweging, de parlementaire kamp te Frankfort en de nationale
oorlog in Sleeswijk Holstein zijn de hoofdzaak.
De geheele nationale beweging sinds 1813 had er dit
karakter aan gegeven. Dat Baden in 1819 een constitutie kreeg,
was een zaak van Duitsch belang ; kleine oproeren , zelfs
democratische standjes — het zij mij vergund dit onparlementaire
woord te bezigen — als in 1834 te Frankfort, waren Duitsche
,
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aangelegenheden, werden niet alleen door het volk , maar ook
door de regeering als zoodanig beschouwd. De geheele letterkunde was Duitsch. Het geheele volk van de Alpen tot de
Oostzee was Duitsch ; zelfs de beweging van 1813 zal niemand
een Pruisische, maar iedereen een Duitsche noemen. Het volk
in de verschillende staten had grootendeels dezelfde wenschen;
de oproeren en constitutioneele bewegingen hadden alle hetzelfde karakter. De revolutie van 1848 was daarom een nationaalDuitsche , niet een Pruisische of Badensche of Reuss-SchleizLobensteinsche. Zij droeg daarom een ander karakter dan de
Fransche , of dan de vreedzame revolutie , die in Nederland
plaats had. Maar daar men zich gewend heeft om overal de
quaestie te stellen: liberaal of conservatief, daar men op de
meest naieve wijze voorbijziet, dat die woorden in ieder land
een andere beteekenis hebben, heeft men dat niet begrepen;
men heeft het nationale karakter van de beweging vergeten en
bovenal dit, dat dergelijke nationale revolutiën, die de vereeniging van een aantal staten , hetzij tot één staat, hetzij tot
een federatie ten doel hebben, noodzakelijk een ander karakter
moeten dragen dan die in een staat slechts verandering van
regeeringsvorm in meer of min vrijzinnigen zin beoogen.
Maar keerera wij tot ons onderwerp terug. De liberale
rijkspartij was niet geslaagd ; een conservatieve partij naar
onze begrippen was niet aanwezig ; de reactionaire wilde
een toestand in het leven roepen , die reeds eenmaal onhoudbaar gebleken was; de democratische had als overal haar
ongeschiktheid getoond, om iets anders tot stand te brengen
dan het verderf van liberale instellingen ; de Grootduitsche ,
die een hervorming wilde in den Bond, zooals hij in 1815 was
geconstitueerd, wilde een onmogelijkheid, daar zij altijd stiet
op Oostenrijk, dat slechts in absolutisme zelf behoud zag. Zoo
hadden dus alle partijen bankroet gemaakt; zoo eindigde een
revolutie, welker begin de stoutste verwachtingen overtrof , met
een reactie, die slechts daarom kracht had, omdat niemand
weerstand bood.
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liet beginsel, dat volksvertegenwoordiging een noodzakelijk
element in eiken modernen staat is , was het éénige wat uit
den chaos gered werd.
De geschiedenis van Duitschland in de volgende jaren moet
nog geschreven worden. Het was een tijdperk van materieelen
en ook van intellectueelen bloei, niettegenstaande de reactionnaire
richting der meeste regeeringen. De handel van Duitschland,
vooral de zeehandel — men vergeet in Nederland dat de Duitsche
handelsvloot de onze meer dan tweemaal in tonneninhoud
overtreft — nam bijna ongeloofelijk toe, evenzoo de industrie. Ook
de Duitsche wetenschaj ging niet achteruit , maar bleef staan
aan het hoofd der wetenschappelijke beweging in de wereld. In de
letterkunde vertoonden zich schrijvers, die de auteurs der laatste
periode overtroffen ; er begon een letterkunde op te komen,
die de litteratuur met de wetenschap verbond : zij had van de
eerre den vorm, van de andere den inhoud overgenomen. Al
de eigenschappen, waardoor het Duitsche volk meende uit te
munten , had het behouden; des te scherper voelde het den
smaad, dat het niets had kunnen tot stand brengen.
In de eerste jaren tot 1856 toe deed de algemeene afmatting den bestaanden toestand voortduren. De massa des volks
had genoeg van de politiek, en wierp zich geheel op het materiëele; het duurde geruimen tijd, eer weder een sterke liberale
partij in de verschillende vertegenwoordigingen van Duitschland
verscheen. Iedereen wachtte af, wat de gebeurtenissen brengen
zouden ; want daarvan hing de verdere ontwikkeling der
Duitsche aangelegenheden af, meer nog dan van de innerlijke
sterkte der liberale partij. Zonder dat de pressie van buiten
ophield , kon deze onmogelijk meester worden van de publieke
opinie, en zelfs al was zij dat, zij kon niets tot stand brengen
zonder medewerking der regeering.
In de overige Europeesche landen kon een nationale beweging het gouvernement dwingen om een andere politiek te
volgen, in Duitschland niet. Zelfs een volstrekte meerderheid
in de volksvertegenwoordiging kon daar geen pressie op de
regeering uitoefenen , als deze niet wilde. Want vooreerst had
33
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men het door Oostenrijk geleide bondsgezag , dat terstond elke
regeering ondersteunde, die in haar vrijheid belemmerd werd.
Ten tweede bestond er bij het aan zelfregeering niet gewende
volk een afkeer van conflicten met de regeering. Men weet,
hoe moeielijk het is het volk tegen een regeering in verzet
te doen komen. Heeft niet b. v. het Fransche volk zich de
meest verschillende regeeringen laten opdringen door het
gepeupel van de hoofdstad of door het leger, en dat in het
land, waar het meeste esprit public bestaat? Hoe moest het
dan wel in Duitschland zijn, waar de groote steden slechts
geringen invloed uitoefenden, waar een geest van discipline
heerschte, die het gouvernement zijn taak uitermate verlichtte,
waar het leger meestal met onkreukbare trouw aan den vorst
hing ! De éénige staat, die sterk genoeg was om een nieuwe
orde van zaken in te voeren, was geheel in handen der reactie,
diep vernederd door Oostenrijk, en door Rusland tot een soort
van vazal gemaakt. Nu kon wel in de kleine staten een echt
liberale houding worden aangenomen door de vertegenwoordiging;
maar dat baatte weinig, want de medewerking van de regeering
was noodig, om die houding gevolgen te doen hebben. Dat
geschiedde helaas ! slechts op zeer enkele plaatsen : in de Ernes.
tinische staatjes en in Baden. In Beieren, Wurtemberg, Saksen
en andere staten was de regeering gematigd; in Hannover
en Keur-Hessen was en bleef zij reactionnair, werd zij zelfs
tiranniek. En alleen dan, als het volk zich ernstig in zijn
burgerlijke vrijheid bedreigd zag, steunde het de vertegenwoordiging; maar nergens trachtte het zich door revolutionnaire
bewegingen te ontslaan van den druk, waaronder het zuchtte.
Men moet dien toestand niet uit het oog verliezen, wanneer
men het zich meer en meer scherp afteekenende karakter der
nationale beweging in die jaren wil verstaan, dat eindelijk in
het National-Verein zijn uitdrukking vond.
Die beweging was gericht op hervorming van den Bond,
hegemonie van Pruisen, afscheiding van Oostenrijk — het
programma der Kleinduitsche partij in 1848. De leiders der
verschillende liberale partijen zagen in , dat zij nooit in hun
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plannen zouden slagen, wanneer zij niet ontheven waren van
den druk van Oostenrijk, wanneer niet een onder Pruisens
leiding staand centraal gezag met een algemeene Duitsche volksvertegenwoordiging de verschillende regeeringen in haar absolutisme beperkte.
Vanwaar, vraagt men onwillekeurig, die groote verwachting
van Pruisen, dat toch waarlijk onder het ministerie Manteuffel
geen aanspraak maakte op den naam van liberaal, dat een
trapsgewijs gekozen landdag bezat en een hoogerhuis, dat de
feodaal-reactionnaire richting vertegenwoordigde, dat bij zijn
gedrag in de jaren 1848, 1849 en 1850 weinig sporen had getoond
van liberaliteit of zelfs maar van de voor zulk een rol noodige
energie ? Omdat men kiezen moest: óf Oostenrijk, óf Pruisen ;
omdat in Pruisen de stof was voor een constitutioneelen staat;
omdat Pruisen door zijn geheele politiek tot kampvechter tegen
Oostenrijk was aangewezen; omdat het zich niet beter versterken
kon in dien strijd met Oostenrijk dan door de liberale elementen
van het overige Duitschland tot zich te trekken, daar de regeeringen — behalve die van Baden en eenige kleine staten geheel
onder den invloed van Oostenrijk stonden en in dien invloed steun
zochten tegen de liberale beweging. Pruisen onder Manteuffel,
geheel in de handen van het jonkerdom, was in een onnatuurlijke
positie; het had geen rechte vrijheid van handelen; het .stond
onder Oost enrijkschen en Russischen invloed; het daalde af tot
den rang van de kleine Duitsche mogendheden. De Pruisische
adel, die zooveel gedaan had om Frederik den Groote in zijn
strijd om het bestaan van den staat te ondersteunen, was aan
zijn oude beginselen ontrouw geworden : om het partijbelang
verwaarloosde hij het staatsbelang. Dat heeft hem op den
duur als partij den doodsteek gegeven.
De Krim-oorlog gaf den eersten stoot aan het bestaande
stelsel. De Russische invloed op Duitschland en de verstandhouding tusschen Rusland en Oostenrijk werden er beiden door
vernietigd. Hoewel Pruisen eenigszins als bondgenoot van
Rusland optrad, verhief het zich weder tegenover Oostenrijk en
nam een meer zelfstandige stelling in. De krankzinnigheid van
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Frederik Willem IV en het optreden van zijn broeder Willem
als prins-regent voltooide den val van het oude stelsel. In
plaats van het reactionnaire ministerie Manteuffel kwam een
liberaal ministerie aan het roer (Hohenzollern) en tevens de
regeering aan een vorst, die meer dan eenig lid van zijn familie
voor den roem van Pruisen, voor het voortschrijden op de
door Frederik den Groote afgeteekende baan gevoelde, die Pruisen
vóór alles wilde maken tot de eerste macht van Duitschland.
De houding, die werd aangenomen, toen de Italiaansche oorlog
ook Duitschland in vlam dreigde te zetten — een zoo geheel
andere dan die tijdens den Krim-oorlog was volgehouden — gaf
het teeken van deze verandering. Het is daarom dubbel jammer, dat de strijd over de legerorganisatie een conflict tusschen
regeering en vertegenwoordiging in Pruisen veroorzaakte, waarvan de naweeën zich nog lang zullen laten voelen.
Maar wij schrijven hier geen geschiedenis. Wij trachten
alleen een historische verklaring te geven van de nationale
beweging, van haar zonderlingen loop, van haar van alle andere
dergelijke bewegingen verschillend karakter. Men veroorlove
ons te recapituleeren. Dat de beweging ontstond, was natuurlijk:
Duitschland was zelfs in zijn droevigste dagen — behalve in de
periode van 1806 tot 1813 — in naam een politiek geheel; als
cultuurvolk was het dat steeds. Zoodra politieke wenschen
opkwamen, sprak het van zelf, dat die zich niet tot een enkel
hoekje van het land bepaalden. De staatkundige beweging begint
eigenlijk eerst kracht te krijgen na 1813; de reactie doet haar
versnellen ; het vermeerderen van de welvaart der natie, dat het
zelfgevoel opwekte en in den burgerstand den wensch naar eene
constitutioneele regeering levendig deed worden — een natuurlijk
verschijnsel, daar rijkdom behoefte aan invloed doet ontstaan —
geeft haar een bepaald karakter, een praktisch doel, dat bij de
democratische literatoren en „Schiingeister" niet werd gevonden.
Zulk een beweging is natuurlijk bij elk volk van de negentiende
eeuw ; het bijzondere karakter van de Duitsche was alleen dit, dat
men de eenheid des lands verlangde als het éénige middel, om tot
dit doel te geraken, en dat men daarom Pruisens hegemonie eischte.
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Voor doctrinaire liberalen is het zonder twijfel een zeer
vreemd verschijnsel, dat een volk, om tot vrije ontwikkeling
te geraken, de leiding aanneemt van een koning, die zich
doordrongen verklaart van de beginselen van het droit divin,
en van een minister, die langen tijd de representant van
de feodale partij en van een absolutistische richting is geweest.
Maar voor doctrinaire liberalen is de geschiedenis een gesloten
boek. Want deze leert, dat ieder volk zich ontwikkelt op een
eigenaardige manier en dat de abstracte denkbeelden van vrijheid,
liberalisme, constitutioneelen regeeringsvorm enz., zeer verschillend van aard zijn en zeer verschillende gevolgen hebben,
al naarmate de volken zijn samengesteld: in geen twee landen
hebben zij dezelfde beteekenis, in geen twee landen kunnen zij
op dezelfde wijze worden toegepast. In Engeland neemt het
volk ernstig partij voor de monarchie en wordt zelfs geen
afschaffing, maar hervorming van het Hoogerhuis — een feodale
instelling, die haar gelijke zoekt — geëischt; in Frankrijk heeft
de abstract zeker zeer vrijzinnige instelling van het algemeen
stemrecht altijd geleid tot conservatieve of reactionnaire regeeringen ; in Amerika is door de toepassing van vrijzinnige
beginselen soms een tirannie van de meerderheid, dikwijls
zelfs van de minderheid ontstaan. Nu willen wij hiermede
volstrekt niet een aanval doen op het liberalisme; wij willen
alleen zeggen, dat de vrijzinnige beginselen niet overal de
vruchten dragen, die men er van verwachten moet, wanneer
ze worden toegepast zonder acht te slaan op den algemeenen
toestand.
Voor het Duitsche liberalisme was het een levensquaestie
om zich te schikken naar de wenschen van de natie, hoewel
dit voor het oogenblik niet gunstig kon zijn voor de ontwikkeling in den zin, dien de liberalen wenschten. De anders zoo
achtenswaardige „Fortschrittspartei" heeft daarom in Duitschland niet den invloed, dien zij zou hebben gehad, wanneer
zij haar beginselen had gewijzigd naar de groote nationale
behoeften. Zij erkende wel het fait accompli, dat op een wijze was
tot stand gebracht, die geenszins met haar inzichten strookte,
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maar zij eischte, dat de regeering, nu dit was geschied, haar
inzichten zou volgen, op straffe van verlies van haar steun. Dit
bewijst, dat zij den exceptioneelen toestand, waarin het uit den
oorlog van 1866 voortgekomen Duitschland verkeerde, niet
naar waarde schatte. Zij stelde zich tegenover de regeering,
zooals de geheele liberale partij dat gedaan had in de quaestie
van de legerorganisatie, en daardoor werkte zij met de sociaaldemocraten, de ultramontanen en de onverbeterlijke particularisten het groote werk tegen, dat de regeering had tot stand
gebracht — zeer zeker op gronden, die bij een in normalen toestand
verkeerenden staat volkomen erkenning vorderen, maar die in
een toestand, als waarin Duitschland was en nog is, niet als
geldig kunnen worden erkend. De massa der liberalen schaarde
zich daarentegen aan de zijde van Pruisen, omdat dit het
éénige middel was tegen de reactie; hoewel zij daardoor
eenigermate haar recht op dien naam verloren, hoewel men
hen in het buitenland voor oogendienaars uitkreet, deden zij
daaraan wél. Want het was het éénige middel, dat overschoot.
Het was een opoffering, die de geschiedenis misschien eenmaal
zal waardeeren.
Juist die vereeniging van partijen, die elkander tot nu toe
fel bestreden hadden', gaf de kracht, waarmede het tot een
gesloten eenheid vereenigde Duitschland in Europa optrad. Dat
optreden rechtvaardigde de stoutste verwachtingen. Duitschland
onder Pruisens leiding was op eens een macht, waartegen geen
staat zich opgewassen gevoelde. Alleen deze vereeniging van
alle elkander tot nu toe tegenwerkende krachten geeft antwoord op de vragen, die Caro stelt : hoe is Duitschland machtig
geworden; hoe is de natie tot het bewustzijn van haar kracht
gekomen?
Dat het gevoel van een macht te zijn, de Duitschers streelt,
hen vele gebreken van hun nieuwen bond doet voorbijzien;
dat het hen tot een zekere minachting drijft voor hun verleden,
dat voor de wereld in vele opzichten zoo zegenrijk is geweest; dat het zelfs een te groote zelfverheffing te voorschijn
roept wie zal het ontkennen? Het zijn sterke beenen, die de
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weelde kunnen dragen ; het is een buitengewoon volk, dat,
als het voor het eerst het genot smaakt van een macht te
zijn, zich niet schuldig maakt aan zelfverheffing. Wanneer een
volk daarbij zoo gematigd te werk gaat als het Duitsche, geloof
ik , dat Europa tevreden kan zijn.
Wij zouden onze lezers nu gaarne rust gunnen; maar
onwillekeurig dringt zich nog een vraag op, die wij gaarne
willen bespreken. Waarom moet de liberale partij in Duitschland
een anderen weg opgaan dan in andere landen ? waarom is de
ontwikkeling van Duitschland onder den invloed van de moderne
grondbeginselen een andere dan in het overige Europa? Hiervoor vragen wij nog een oogenblik geduld.

IV.
De algemeene richting der liberale beweging heeft in Europa
bijna overal geleid tot verzwakking van het gezag. Eerst maakten
de vertegenwoordigingen zich meester van een deel van het
gezag der regeering ; daarop ontstond ook van zelf een beweging,
die de almacht van de parlementen beperkte. De staatsburger
der 19de eeuw wilde niet in alle opzichten onder voogdij
gehouden worden, zooals de onderdaan uit de 18 de . Vandaar
dat verlangen naar gemeentelijke, naar provinciale autonomie;
vandaar de pressie, door de openbare meening ieder oogenblik
niet alleen op de regeering, maar ook op de vertegenwoordiging uitgeoefend.
Parlementaire tirannie, zooals in vroeger dagen het Engelsche parlement uitoefende, is in onzen tijd hoogstens denkbaar
in Frankrijk, waar onder constitutioneele of republikeinsche
regeeringen de meerderheid der vertegenwoordiging haar wil
op dezelfde wijze aan het land oplegt, als het de regeering doet
ouder een absoluten staatsvorm. Op den duur moet, wanneer
de beweging op dezelfde wijze voortgaat — en er is niets wat het
tegendeel kan doen verwachten —het staatsverband losser worden,
het staatsgezag zich bepalen tot de leiding der algemeene
belangen en alle bijzondere aan de onderdeelen overlaten,
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zooals in Amerika geschiedt. Maar wanneer dat ideaal verwezenlijkt zal worden, moet de maatschappelijke toestand in de meeste
landen anders zijn, moet de strijd met de der moderne maatschappij vijandige elementen, moet de strijd tusschen verschillende natiën verdwenen wezen, moet de beschaving veel
algemeener zijn geworden dan zij tot nu toe is. Amerika zelf,
het land van de democratie en de zelfregeering, heeft bewijzen
genoeg geleverd, dat zelfs onder zoo gunstige voorwaarden als
daar aanwezig zijn, in sommige gevallen het staatsgezag sterk
moet wezen. Wanneer een land nu in den gelukkigen toestand
is, dat gezag voor een tijd zeer sterk en daarna weder zeer
zwak te kunnen maken zonder schade voor het algemeen
belang, dan kan het dit probleem met gunstigen uitslag oplossen,
zooals de groote Amerikaansche republiek gedaan heeft. Maar
de meeste landen verkeeren niet in een toestand, die dit mogelijk maakt: Duitschland zeker niet.
Vooreerst is er de strijd tusschen den staat en de Katholieke
kerk, die nergens heviger met elkander in botsing komen
dan daar.
Ten tweede is er een steeds dreigend gevaar van buiten.
Door de eenheid van Duitschland is het evenwicht van Europa
geschokt en de kabinetten zijn nog niet zoozeer ontdaan van
den ouden zuurdeesem, dat te verwachten is dat zij het lijdelijk
zullen aanzien ; want het is er verre van daan, dat zij liberale
beginselen in internationale aangelegenheden laten gelden.
Ten derde is de autonomie der deelen een geheel andere
dan de autonomie van provinciën en gemeenten ; want het zijn
staten, grootendeels zelfs zeer weinig vrijzinnig geregeerde
staten, die de onderdeelen uitmaken.
En eindelijk steekt de sociale quaestie in Duitschland met
kracht het hoofd op, al is het ook gelukt ze door de niet
genoeg te roemen vereenigingen van Schultze Delitsch een oplossing te doen naderen op een meer vreedzame wijze, dan het
doel is der sociaaldemocratie.
Daarenboven is de Duitsche eenheid het resultaat van de
samenwerking van twee zeer uiteenloopende doeleinden beoogende
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bewegingen : van de liberale, in Duitschland nationaal geworden
moderne beweging en van de door Willem I en Bismarck
met kracht opgevatte politiek van Frederik den Groote. De
vertegenwoordigers van die politiek waren allesbehalve vrijzinnig; maar zij offerden een deel van hun beginselen op om
het groote werk tot stand te brengen. De liberale partij heeft
dit ook moeten doen om de eendracht te bewaren, die voor
het oogenblik het eerst noodige is. Want het ultramontanisme
en particularisme, zelfs de sociaaldemocratie bedreigen het pas
aangevangen werk, nog daargelaten de gevaren van buiten. Zoodra
een conflict uitbreekt tusschen de regeering en de vertegenwoordiging, hebben al die vijanden ruim baan.
Nu moge men het betreuren, dat juist de regeering dergelijke
onvrijzinnige beginselen aankleeft; maar haar hoofd is tot nu toe
de éénige man geweest, die in staat was aan den algemeenen
wensch der natie te voldoen; geen der liberale staatslieden in
Duitschland heeft getoond, dat hij in zijn plaats zou kunnen
treden, evenmin als het een Italiaansch staatsman mogelijk is
geweest, dat te worden wat Cavour was. Wij gelooven , dat
zelfs het liberaalste gouvernement, samengesteld uit de meest
bekwame mannen, nooit dat zou kunnen wezen wat een gouvernement, samengesteld uit middelmatigheden maar met Bismarck
aan het hoofd, voor Duitschland is. Maar zelfs daargelaten de
noodzakelijkheid, om dezen voortreffelijken staatsman aan het hoofd
te behouden, is het nog de vraag, of het mogelijk zou zijn een
liberaal gouvernement aan de regeering te brengen, — of het
niet zou moeten vallen , zooals het liberale ministerie Hohenzollern in Pruisen gevallen is : omdat het niet kon doen , wat
de vertegenwoordiging eischte — of het niet ongeveer denzelfden
weg in zou moeten slaan als het tegenwoordige kabinet. Het is
een geheel andere zaak zelf het bestuur in handen te hebben als
leider eener oppositie te zijn. Dat hebben alle liberale ministers
gevoeld; bijna allen zijn daarom beschuldigd geworden van hun
beginselen te verzaken.
Maar bovendien is het nieuwe Duitschland in een geheel
andere positie dan andere staten , wat aangaat de verhouding
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van regeering en volksvertegenwoordiging. De hondsregeering
is een orgaan niet van één, maar van vele regeeringen ; zij
heeft de zeer moeilijke taak te volbrengen om de belangen
van de eenheid en van de staten tegelijk te beschermen. In de
Vereenigde Staten zijn de president en zijn kabinet de vertegenwoordigers van de Unie ; in Duitschland is wel de keizer het
hoofd van het geheele Rijk, maar tevens de koning van het
machtigste onderdeel; in den bondsraad, die wel eenigermate
de plaats van den senaat in Amerika bekleedt, maar tevens in de
eerste plaats de vertegenwoordiger der verschillende regeeringen
is, wordt niet het Rijk maar worden zijn deelen gerepresenteerd.
En die deelen zijn niet betrekkelijk eenvormig, zooals in
Amerika; zij hebben zeer verschillende constituties ; in sommige
is een zuiver constitutioneel gouvernement, in andere heeft
daarentegen de regeering oneindig meer macht dan de vertegenwoordiging, staat deze tot de regeering meer in de verhouding
van de oude stendenvergaderingen. In den Noord-Duitschen Bond
was het overwicht van Pruisen zoo groot, dat de andere staten
geen tegenwicht konden zijn ; in het Duitsche rijk is dat anders.
Daar moeten de staten van den tweeden en derden rang -Beieren, Wurtemberg, Saksen , Baden — meer ontzien worden;
daar is het federalistische element grooter. Voor een zoo
ingewikkelde regeering is het oneindig moeilijker den vrijzinnigen
weg te bewandelen, daar zij niet alleen tegenover de algemeene
vertegenwoordiging, maar ook tegenover de bijzondere regeeringen en de bijzondere vertegenwoordigingen der staten plichten
heeft. Maar wat den meesten invloed op de regeering moet
hebben : het staatsgebouw is nog lang niet voltooid ; het Rijk
verkeert in een staat van wording, die zeer zeker een sterk
centraal gezag eischt, en het zou, naar wij meenen, onbillijk
zijn van een regeering in zulk een staat te eischen , dat zij
geheel regeerde als die van een sinds lang bestaanden staat.
De gevaren, die Duitschland bedreigen, eischen een sterke
regeering, die de ondersteuning van de geheele natie vorderen
kan en die in de mogelijkheid moet zijn om zonder ruggespraak
met het parlement op een gegeven oogenblik te handelen.
-

523
Er bestaat één overwegend belang, waarvoor alle andere
moeten zwichten: het vestigen van de eenheid op zulke
grondslagen, dat geen onverhoedsche aanval haar kan omverwerpen. Zooals het thans met Duitschland geschapen staat,
gelooven wij dat die eenheid nog op verre na niet voltooid is.
Er bestaan toch in Duitschland machtige partijen , die haar
ongaarne hebben zien ontstaan: de clericale en de particularistische en reactionaire.
Onder den onmiddellijker indruk van de voorbeeldelooze
overwinning, half met geweld door het algemeene enthousiasme
doorgezet, is die eenheid tot stand gekomen. Maar als dat
enthousiasme voorbij is, zullen de vijandige partijen even krachtige
pogingen aanwenden als nu de eerre clericale reeds heeft
gedaan, zullen een menigte motieven voor den dag komen, die
thans nog verborgen zijn gehouden. De vijanden van Pruisen
en die zijn niet weinige in Duitschland — zullen de vrees voor
opgaan in Pruisen aanwakkeren, en hoewel dit bij de kleine
Noord-Duitsche staten betrekkelijk weinig invloed zal hebben,
zou het licht een separatistische beweging in Beieren en Wurtemberg kunnen te voorschijn roepen, en Duitschland verdeeld
zijn in een tijd, dat nieuwe gevaren van buiten het boven het
hoofd hangen.
Het is daarom dubbel te betreuren, dat het conflict tusschen
regeering en vertegenwoordiging in Pruisen zulke diepe sporen
heeft achtergelaten in het staatkundig leven van Duitschland,
dat de toen gevormde en geconsolideerde partijen zijn overgegaan in den Rijksdag, dat deze eenigermate de voortzetting
is geworden van den Pruisischen Landdag.
Het is nog meer te betreuren , dat de herinnering aan
dat ongelukkige conflict zich vasthecht aan den naam van
Bismarck ; dat deze, de schepper der Duitsche eenheid, daardoor
nog steeds bekend staat als de absolutist bij uitnemendheid.
Het is daarom niet minder jammer, dat de partij, die zonder
de liberale beginselen te willen verzaken zich aan den Rijkskanselier heeft zoeken aan te sluiten — de partij, die het snel
tot stand komen van de Noord-Duitsche Bondsconstitutie, een
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zaak van zoo oneindig veel gewicht, heeft teweeggebracht, thans
teekenen geeft van ontbinding; dat de leus liberaal of conservatief
ook hier de éénig geldende schijnt te zullen worden ; vooral daarom
jammer, omdat liberaal in de verschillende deelen van Duitschland
ook een zeer verschillende beteekenis heeft. Een liberaal is in Beieren een anti-clericaal, in Pruisen een voorstander van vermindering
van het regeeringsgezag. De nationaal-liberale partij vertegenwoordigde een tijdlang de nationale beweging en stelde haar
beginselen achter bij het eerst noodige. Het is, naar wij meenen, nog geenszins te verwachten, dat die beweging reeds zal
afnemen, laat staan verdwijnen, dat zij zal plaats maken voor de
gewone politieke beweging, die in elken modernen staat plaats
heeft. En toch doet de staat van ontbinding, waarin de nationaal.
liberale partij begint te verkeeren, dit denken, wanneer althans
de vertegenwoordiging een trouwe afspiegeling is van het volk.
En het zou niet onmogelijk zijn, want een groot gedeelte
der partij wordt beschuldigd van zich tot werktuig van Bismarck
te verlagen, van in domme aanbidding van het geluk verzonken
te zijn ; van zeer verschillende zijden wordt opgemerkt , dat
haar leden moeten kiezen tusschen den naam van conservatief
en dien van liberaal, of liever van Jortschrittsmann", dat wil
zeggen tusschen verzaking der vrijzinnige beginselen en aansluiting aan een partij, die de regeering behandelt, alsof zij te
doen had met de oude Pruisische regeering van vóór 1866.
Tegenwoordig schijnt het bijna onbegrijpelijk, dat niemand
het doel begreep, waartoe de legerorganisatie, die tot het
conflict aanleiding gaf, dienen moest — dat er geen zwijgende
verstandhouding ontstond tusschen regeering en vertegenwoordiging ; maar het is ontegenzeggelijk waar, dat dit het geval niet
was. En daar de regeering het niet zeggen, zelfs niet aanduiden
kon, streden volk en regeering met elkander om een punt,
dat slechts een enkel woord had behoefd om geen twistpunt
meer te wezen.
Die strijd bracht eerst het liberale ministerie ten val en
toen een reactionair aan de regeering, welker hoofd wel een
man van buitengewone bekwaamheden was, maar bekend als
,
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een der verbitterdste vijanden van een liberale orde van zaken,
een man, die misschien zijn benoeming meer aan zijn naam als
onverzettelijk, voor niets terugdeinzend partijhoofd te danken
had dan aan zijn toen nog niet bekende talenten.
Sinds zijn optreden werd de strijd met ieder oogen.blik bitterder
en kwam tot eene hoogte , die in landen , waar een echt parlementaire regeeringsvorm heerscht , onmogelijk te bereiken zou zijn
geweest , maar die — kan men een beter bewijs wenschen van
de sterk antirevolutionaire gezindheid des volks, antirevolutionair altijd in den zin van ongeneigdheid tot revolutie ? — tot
geen onlusten aanleiding gaf , maar uitsluitend beperkt bleef
tot het parlement en de pers. Ondertusschen brak Bismarck geheel
met de traditiën zijner partij , wat de buitenlandsche politiek
betreft ; hij maakte Pruisen geheel los van de Oostenrijksche
politiek en begon den strijd over de hegemonie op zulk een
wijze, dat zijn tegenstander reeds vele malen verslagen was,
eer de strijd met de wapenen begon. En toen de Bond vernietigd en Oostenrijk gedwongen was zich daarin te schikken,
richtte hij niet een nieuwen Bond op, waarin de Pruisische
regeering almachtig was , maar een constitutioneelen staatsvorm,
die aan het volk een grooten invloed toestond en die , ondanks
vele gebreken — zooals wel elke voorloopige constitutie ze
hebben zal — de geschiktheid heeft om tot een moderne constitutie
op vrijzinnigen voet te worden hervormd. Mij dunkt, een dergelijke
daad dient wel naar waarde te worden geschat. Zij bewijst een neiging om zich naar het algemeen belang te schikken, om zich los
te maken van partijvooroordeelen, zooals in onzen tijd hoogstens
Sir Robert Peel — een conservatief staatsman, die door liberalen
steeds als een model wordt geprezen — heeft getoond te bezitten.
En dat is een eigenschap , die den leidsman van een volk in
tijden van gevaar en strijd schooner staat dan het eigenzinnig
vasthouden aan eenmaal ingezogen beginselen. Men versta ons
echter wèl. Wij willen niet zeggen , dat Bismarck daarmede is
overgegaan in het kamp der liberale partij; nog minder dat
zijn binnenlandsche politiek onze bewondering wekt ; maar
wel dat een man, die op zulk een wijze als hij gedaan heeft
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met de reactie gebroken heeft, die dat vooral heeft gedaan
om de eenheid van zijn volk tot stand te brengen, die de
natuurlijke leidsman van dat volk is in den strijd met de
vijanden van buiten en van binnen, dat zulk een man een
beter lot verdient dan dat van te worden uitgekreten als de
absolutist bij uitnemendheid, als de gevaarlijkste vijand van
alle vrijzinnige beginselen.
Ook voor de bewaring en uitbreiding dier beginselen zou
het ondergaan der partij, die , zonder deze beginselen te verzaken, de regeering in haar politiek steunt, verderfelijk zijn.
Want met het oog op de gezindheid des volks, haar opgaan in
de oude partijen zou zeker eer een groote versterking van de
conservatieven dan van de liberalen ten gevolge hebben. Zelfs
in lang bestaande , geheel constitutioneel geregeerde staten heeft
de liberale partij slechts over kleine meerderheden te beschikken :
in Engeland zoowel als in België — waar zij op het oogenblik
zelfs een minderheid is — en in Nederland. Hoeveel te meer
moet dit dan niet het geval zijn in een land, welks eenheid
nog zoo kort bestaat en nog door zooveel gevaren wordt
bedreigd, wanneer daar de man , die de eenheid des lands
vertegenwoordigt en wiens geheele politiek daarop gericht is,
wordt verlaten door allen, die de vrijzinnige beginselen voorstaan ! Zullen niet duizenden bij duizenden, liever dan dat pas
gewonnen kleinood in gevaar te brengen door een conflict
tusschen volk en regeering, de liberale beginselen althans voor
eenigen tijd vaarwel zeggen en zich liever scharen om een
de eenheid vasthoudend , al is het dan ook niet liberaal gouvernement? Een dergelijke nederlaag, niet alleen der partij
maar ook der beginselen, zou een ramp zijn voor Duitschland
en zelfs voor Europa. En de liberale beginselen hebben niet
zoo diep wortel geschoten in het volk, dat zij niet in een
dergelijk geval een nederlaag zouden lijden. Hoe betrekkelijk
gering is: niet het getal der „Fortschrittspartei", der doctrinaire
liberalen , die in het Duitsche rijk een politiek verkondigen,
die alleen in een wel verzekerd, door geen vijanden bedreigd
staatsgebouw past! Hoeveel sterker zijn daarentegen niet de
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Katholieken geworden , die, zooals de Ultramontanen zoo gaarne
doen, zich in den mantel van het patriotisme wikkelen ! Op
het platte land in Duitschland vindt men een adel en een
beambtenstand , die grooten invloed bezitten, en die beide , al
is het ook niet tot de reactionaire , dan toch zeker ook niet in
massa tot de liber&partij kunnen gerekend worden. In ZuidDuitschland, met name in Beieren, vinden de liberalen hun
besten steun tegen de Ultramontanen daarin, dat zij de eenheid vertegenwoordigen, die daar door hun vijanden met, alle
krachten is bestreden.
De beweging in Duitschland is, welke kleuren zij ook in de
bijzondere staten mocht aannemen, ten allen tijde nationaal
geweest. Zelfs in 1848, toen zij een revolutionair karakter droeg,
toen democratische invloeden er zich bij deden gevoelen , zelfs
toen verdrong ten slotte het nationale element alle andere, en
de revolutie mislukte, in de eerste plaats omdat een partij,
die niets kon geven dan woorden , die niets kon d o e n,
er de draagster van was. Die les heeft het Duitsche volk
zich ingeprent, en, wanneer het tot een conflict mocht komen , dan zal het zonder twijfel in massa de regeering, die
nationaal is, steunen tegen eiken aanval van liberale zijde ,
zoowel als van clericale of reactionaire. Want zoo alleen zal
het meenen datgene te kunnen redden, waar het vijftig jaren
te vergeefs naar heeft gestreefd, waar haar geheele verleden op
wees. Zulk een kleinood als een herwonnen politieke eenheid
moet een volk, dat nog levenskracht bezit, alles waard zijn.
Amerika heeft door zijn voorbeeld getoond, wat een natie niet
al kan opofferen om haar eenheid niet verloren te laten gaan.
Er zullen zonder twijfel hier in Nederland vele liberalen
zijn, die hiermede niet instemmen; velen, die hiermede juist
zullen bewezen achten wat zij hebben verkondigd : dat de op
deze wijze verkregen Duitsche eenheid een gevaar voor de
vrijheid is; velen ook, die zullen instemmen met de verklaring
van Gervinus in de voorrede zijner „Deutsche Dichtung", dat het
Duitsche volk hierdoor breekt met zijn bestemming , dat het
kennelijk bestemd was om als kultuurvolk de wereld te ver-
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lichten en niet om zelf als staatkundige eenheid iets te vermogen ; die met Caro den tijd, toen Schiller en Goethe schreven
maar tevens Thugut en Haugwitz regeerden , ver zullen verkiezen boven dezen tijd , nu Bismarck regeert en Sybel en
Droysen aanvoerders zijn in de Duitsche wetenschap.
Aan deze allen slechts een paar vragen. Is het van een natie
te vergen, dat zij ten gerieve van andere natiën verklaart
onmondig te willen blijven? Is het niet een buitensporig
egoïsme , tot een volk te zeggen : blijf liever zwak en verdeeld,
laat u vertrappen door binnenlandsche tirannen en door alle
staten van het buitenland , wees politiek de risée publique
van Europa, bemoei u alleen met philosophie en poëzie en
abstracte wetenschap , opdat ik van u leere, opdat ik praktisch
nut daarvan hebbe ? Is het niet evenzeer een verregaand
egoïsme, tot een natie te zeggen : richt uwe beweging niet
zoo of zoo in, want dat strookt niet met de liberale beginselen, die ik voorsta; sloof u af met het bevechten van uw
regeeringen, protesteer zooveel gij wilt tegen geweld en rechtsverkrachting, maar waag het niet een compromis aan te gaan
in het belang der natie, want dan zijt gij niet meer liberaal?
En is het niet een nog veel erger egoïsme, ja een belachelijkheid, wanneer men verkondigt: gij Duitschers moogt niet één
zijn , want door uwe eenheid ,voel ik mij bedreigd ; gij moet ,
gij behoort zwak en verdeeld te zijn, want op uwe zwakheid
berust het Europeesche evenwicht, waardoor ik in staat word
gesteld vrijheid te genieten?
Helaas, dergelijke meeningen, die wij maar niet verder
zullen qualificeeren, verneemt men van dag tot dag, ook in
Nederland ! Moge het eens anders worden en de Duitsche eenheid, ook al is zij niet tot stand gekomen volgens een doctrinair partijprogramma, worden erkend als een der gewichtigste
en weldadigste feiten van de negentiende eeuw, van de eeuw
van den vooruitgang bij uitnemendheid!

FRANKRIJK EN DE REVOLUTIE.
(1870

Het is ontwijfelbaar het grootste voorrecht van de moderne
boven de oude wereld — een voorrecht, waarin het levensbeginsel
der hedendaagsche maatschappij ligt — dat zij is samengesteld
uit een aantal tegenover elkander in sterkte van getal en van intellectueele krachten opwegende groepen, die uit verwante bestanddeelen bestaan. Terwijl in de oudheid één beschaving heerschte
en wat niet deel had aan die beschaving barbaarsch was, ongeschikt voor een intellectueel maatschappelijk leven, hebben in
het moderne Europa zoowel de Germaansche als de Romaansche natiën een eigen, in vele opzichten sterk van elkander
afwijkend nationaal leven, een eigen ontwikkeling en beschaving.
Maar tevens hebben die verschillende natiën zooveel punten
van aanraking, dat een groote gebeurtenis bij de eene min of
meer onmiddellijk op de andere terugwerkt. De moderne beschaving neemt wel bij elk volk een eigenaardige kleur aan,
maar zij is toch voor allen dezelfde, en alles wat grooten invloed
op de beschaving heeft, alles wat hetzij in den socialen, hetzij
in den intellectueelen toestand van een volk verandering brengt,
doet weldra zijn invloed op de andere volken gevoelen.
Met geen gebeurtenis is dit meer het geval geweest dan
met de Fransche revolutie. Hoewel niets zoozeer heeft bijgedragen om het nationaal leven in andere volken op te wekken,
84
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heeft tevens nooit eenige gebeurtenis, zelfs niet de Hervorming,
zulk eersen algemeenen Europeeschen invloed gehad. Sedert de
revolutie heeft in Frankrijk geen gebeurtenis plaats gehad, of
zij vond in bijna alle landen sterken weerklank. De Franschen
werden meer dan eenig ander volk het bewegende element in
Europa, ja in de geheele wereld. Elke revolutie in Parijs werd
het teeken voor groote veranderingen ook buiten Europa, en
met niet minder angst dan de Fransche ministers letten de
leiders der andere staten op de stemming van de geweldige
stad. Vandaar dat alles wat in Frankrijk geschiedt meer onmiddellijk tot de wereldgeschiedenis behoort, dan de meest grootsche
gebeurtenissen in andere landen; want bijna dadelijk bespeurt
men de gevolgen in geheel het overige Europa.
Frankrijk is het vooral, dat den strijd voert van de moderne
beginselen tegen den middeleeuwschen geest ; meer dan eenig
ander land heeft het er voor geleden, maar toch heeft het
minder dan de meeste andere in dien grooten strijd verkregen.
In Duitschland, in Italië, in Zwitserland, in België bracht elke
revolutie, zelfs als zij niet haar doel bereikte, maar door een
geweldige reactie werd onderdrukt, toch schoone vruchten voort.
België dankt zijn nationaal bestaan, Zwitserland zijn echte, door
en door gezonde vrijheid aan een enkele revolutie; voor
Duitschland en Italië waren de geweldige stormen van 1848
en 1849, hoe weinige vruchten zij ook onmiddellijk brachten, toch
bovenmate zegenrijk, daar beide natiën er in leerden, hoe de
vrijheid en het nationaal leven niet verkregen werden, en
voordeel trokken uit de harde les. Maar in Frankrijk .... alle
revolutiën hadden één einde: despotisme. En toch scheen
Frankrijk een zooveel minder zware taak te hebben ! Duitschland
en Italië moesten niet alleen voor de vrijheid, zij moesten vóór
alles voor hunne nationale eenheid strijden, voor die gewichtigste
aller levensvoorwaarden van een volk, welke Frankrijk reeds
lang bezat.
De oorzaak van het treurige feit, dat de revolutie in Frankrijk
tot nu toe mislukt is, wenschen wij hier in het kort na te gaan.
Men versta ons wel, wij willen geenszins beweren , dat de
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revolutie ook niet in Frankrijk zegenrijke gevolgen heeft gehad.
Bijna nergens zijn de overblijfselen van de middeleeuwen zoo
volkomen uit den weg geruimd. De gelijkheid van allen voor
de wet is er voor goed gegrondvest, en ook de welvaart des
volks is ontwijfelbaar toegenomen. Eerst sinds de revolutie is
de stand der middelbare grondbezitters opgekomen, en is het
mogelijk geworden verbeteringen op economisch en sociaal
terrein op groote schaal in te voeren. Maar altijd blijft het
eigenlijke doel der revolutie, de vrijheid, onbereikbaar. Ja, wij
gelooven niet te ver te gaan, wanneer wij beweren, dat Frankrijk die nooit gekend heeft, zelfs niet in de veelgeprezen dagen
van het constitutioneel koningschap. En toch vertoont de
geschiedenis van Frankrijk sinds 1789 slechts een aaneenschakeling van worstelingen om die vrijheid. Aan gebrek aan ijver
is het dus niet toe te schrijven : maar waaraan dan ? Om dat
te vinden zal het noodig zijn de geschiedenis van Frankrijks
thans meer dan tachtigjarigen kamp om de vrijheid na te gaan.
De Fransche natie begon in 1789 de revolutie in een hoogst
bedenkelijken moreelen en socialen toestand. De schandelijke en
drukkende heerschappij van de kroon en van de twee hoogste
standen had de massa des volks bezield met een haat tegen
elke regeering, die het zelfs het beste gouvernement moeilijk
zou hebben gemaakt zoo krachtig te werk te gaan als onmisbaar
was voor de ontwikkeling der vrijheid, tegelijk met het bewaren van de maatschappelijke orde en het staatsgezag. De
constitutie van 1789 stelde de regeering machteloos tegenover
een almachtige volksvert egenwoordiging, terwijl de volkomen
autonomie der gemeenten zoo ver ging, dat men met recht kon
zeggen dat in Frankrijk 44000 republiekjes waren. En dit alles
geschiedde in een land, dat al zijn grootsche herinneringen had
liggen in de idee van den bijna almachtigen staat, waar het
volk geleerd had slechts in de centralisatie redding te zien
voor de toenmalige anarchie van het feodalisme en waar daarenboven door de geweldige omwenteling, die het vooral op
maatschappelijk gebied had ondergaan, een onzekerheid van alle
toestanden heerschte , die elk oogenblik in een open strijd van
t
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alle partijen en klassen onderling kon overslaan. En ongelukkig
was thans de regeering in handen van een partij, die • zwak en
slecht georganiseerd was, die als eenige strijdkrachten , waarop
zij vertrouwen kon, dat gedeelte van den burgerstand voor
zich had, dat tevreden was met het in 1789 verkregene en
dat zelfs oordeelde dat men in vele opzichten te ver was
gegaan. Die zwakke, slechts rust en orde wenschende klasse
was niet bestand tegen de geweldige massa van de broodelooze
proletariërs der groote steden, die thans ook verlangden hun
deel te ontvangen van het staatsgezag en vooral van de middelen van den staat, waarop zij, volgens de „Droits de l'homme",
aanspraak meenden te hebben. Evenals in het oude Rome
meende de massa der poletariërs, dat de staat een groot weldadigheidsinstituut was, bestemd om haar tegen gebrek. te
beschermen. Op de revolutie van 1789 volgde zoo de revolutie
van 1792 en de strijd van hen die niets, tegen allen die iets
bezaten. Die strijd werd in het leven geroepen door de Girondijnen, die te laat inzagen wat zij hadden gedaan, en toen in
een wanhopigen strijd tegen de democratie en het communisme
ondergingen. De hoofden van de ultra-democratische partij, die
den staat tot den grooten arbeidgever en voeder der armen
wilde maken, waren natuurlijk strenge centralisten. Alle decentralisatie, selfgo vern men t, was voor hen federalisme, verbrokkeling van den staat — de ergste misdaad waaraan zich een
Franschman kon schuldig maken. Weldra was er in Frankrijk
nog veel minder vrijheid dan in de dagen van Richelieu en
Lodewijk XIV. De mannen van het Schrikbewind regeerden
onbeperkter dan de vorst, die had durven zeggen „L'état
c'est moi". Het is waar, dat Schrikbewind redde Frankrijk voor
de vreemde overheersching, maar hoe? met welk een verkwisting van de beste krachten der natie, terwijl de Coalitie ,
innerlijk verdeeld, haar krachten versnipperde, en het eene lid
niet duldde dat het andere een overwinning behaalde! Waarlijk,
tegen de coalitie van 1792 was dit krachtsverbruik niet noodig!
Uitgeput zocht Frankrijk , toen eindelijk de democratische communisten zich zelven vernietigd hadden , naar een regeering,
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die orde en zekerheid van eigendom beloofde ; maar het vond
die niet in het zwakke Directoire. Slechts de bajonetten van
het leger schenen in staat te zijn de door en door geschokte
maatschappij te steunen , en slechts een zegevierend veldheer
scheen verademing te kunnen schenken van den inwendigen
krijg. Reeds in 1797 heerschte de sabel, hoewel de officieele
regeering haar treurig bestaan nog twee jaren voortsleepte.
Toen viel zij door den brutalen coup d'état van den 18den
Brumaire, die aan Frankrijk een reddende daad scheen.
Geheel het volk juichte zijn nieuwen meester toe en vergat in
het ongekende genot van orde en zekerheid en verblind door
oorlogsroem, dat het even ver van de vrijheid was als vöór de
revolutie. Trouwens het had die zoo weinig gekend, dat het
er eigenlijk slechts een droombeeld of een onbereikbaar ideaal
in kon zien.
Toen het keizerrijk gevallen was, toen de Bourbon teruggebracht op den troon zijner vaderen, en aangenomen door
de natie, omdat zij niet anders kon en niemand anders had
om haar te regeeren, scheen het dat de tijd der vrijheid was
aangebroken. Voor het eerst was Frankrijk eèn werkelijk constitutioneele monarchie, waarin koning en vertegenwoordiging
te zamen de regeering uitmaakten. Maar ook thans gelukte het
niet, de ware vrijheid te grondvesten. Want de restauratie
was door en door een partijregeering. Slechts de groote
grondbezitters en kapitalisten hadden het kiesrecht, en de
grondslag voor elke ware vrijheid, het self go v e r n m ent der
gemeenten, ontbrak.
Het parlementaire gebouw miste het noodige fondament.
Want, terwijl de Bourbons alles wat aan den keizer herinnerde,
zochten te vernietigen, lieten zij zijn staatsvorm bestaan.
De groote despoot had, toen hij Frankrijk organiseerde , er
een bureaucratischen en militairen staat van gemaakt. Hij had
een gecentraliseerd stelsel van bestuur geschapen, veel sterker
dan dat van de oude monarchie, dat hij gedeeltelijk kopiëerde.
Hij had de hierarchie der maires, der onderprefecten en der
prefecten in het leven geroepen en daardoor Frankrijk als met
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een groot net van ambtenaren bedekt, die overal alles bestuurden
en aan niemand rekenschap schuldig waren dan aan het hoofd
van den staat, terwijl nevens hen de inwoners, de geadministreerden, zooals men in het bureaucratische jargon wel eens
zeide, slechts door raden met adviseerende stem vertegenwoordigd
werden. Deze hierarchie behield de restauratie, alleen met dit
onderscheid dat de gemeente- en departementale raden door
de kiezers, niet meer door de regeering werden benoemd, en
zoo bleef een volkomen gecentraliseerde staatsvorm bestaan,
waar het individu niets en de staat alles vermocht. Maar er
was toen ter tijd niemand in Frankrijk, die inzag, dat daardoor
de staat altijd alle macht in handen had en dat dus elke partijkamp een kamp om de oppermacht in den staat werd. Zoo ontstond een regeeringsvorm, die, schijnbaar ten hoogste vrijzinnig,
in werkelijkheid even onbeperkt was als het keizerlijke despotisme.
Daar de ambtenaren het geheele inwendige bestuur in handen
hadden, kon elk gouvernement feitelijk doen wat het wilde en
kon slechts geweld den wil van het volk doordrijven. Het is
waar, het gouvernement hing in vele opzichten af van de
parlementaire meerderheid; maar wat beteekende dit, waar
slechts 90000 kiezers waren op ongeveer 30 millioen inwoners?
En daarenboven, daar de regeering alles vermocht door de
ambtenaren , kon dit bij een parlementaire regeering, waar het
gouvernement gevormd wordt uit de meerderheid der vertegenwoordiging, slechts leiden tot een tyrannie der meerderheid
over de minderheid, of, bij een kiezersaantal als in Frankrijk,
tot de tyrannie van een kleine minderheid, de grootste helft
der hoogst aangeslagenen, over de massa des volks. Zoo was
onder de c h ar te, zelfs al waren de Bourbons weder een nationaal
vorstenhuis geworden, zelfs al hadden zij niet de heerschappij
van adel en priesterdom zoeken te herstellen, al hadden zij
niet dag op dag het volk in zijn meest grootsche herinneringen
gekrenkt en door geweld en militaire en politiemaatregelen
de vrijheid der burgers vele malen verkracht, toch geen gezonde
vrijheid mogelijk geweest. Frankrijk was aan het despotisme van
één vorst ontsnapt om te komen onder dat van één stand.
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Maar onder de restauratie voelde geen Franschman dat;
niemand dacht er aan, men had over andere dingen met de
regeering, en bovenal met de dynastie te strijden. Niet omdat
de bestaande vrijheid niet genoeg was; maar omdat de dynastie
haar . macht boven de c h ar t e zocht te verheffen en bovenal
omdat haar geheele regeering, ja haar bestaan een beleediging
voor de natie was, werden de Bourbons in de Julidagen
verjaagd. Want de derde stand, de bourgeoisie, die den
strijd niet mede gestreden had, maar zich meestal laf had
schuil gehouden , bleef regeeren en een geringe uitbreiding van
het kiesrecht was de eenige eenigszins gewichtige verandering,
die gemaakt werd. Het stelsel van centralisatie, van albestuur
door den staat, bleef in hoofdzaak bestaan. En wat de strijd tegen
de dynastie en de reactie, die onder de restauratie aan het
politieke leven van Frankrijk zulk een wonderbaren gloed geeft,
belet had te zien, dat kwam thans aan het licht. In Frankrijk
heerschte een partij, een stand: even goed als vóór de revolutie
werd de staat slechts een werktuig om de wenschen te bevredigen
van een enkele bevoorrechte klasse, thans van den rijken
middelstand. En die stand heerschte met een gemeen egoïsme,
dat des te gevaarlijker was, omdat de sociale quaestie sinds
1830 op den voorgrond begon te treden en er in de groote
fabrieksleden, in Lyon vooral, zich teekenen voordeden, dat de
werklieden maar al te zeer geneigd waren om het oor te leenen
aan de voorspiegelingen van communisten en socialisten. En
tegelijk begon meer en meer een republikeinsche partij kracht
te winnen , die zich maar al te licht met de communisten kon
vereenigen.
En hoewel de regeering zich streng aan de wet hield , de
c h art e niet werd overtreden en zelfs een groot deel van het
liberale Europa in Frankrijk den modelstaat vergoodde, was
men er nog ver van de vrijheid. Want ook onder de Julimonarchie
bestond die almachtige bureaucratie, die alles bestuurde en van
niemand afhing dan van de regeering'; nog altijd was deze in
handen van een door en door egoïstische klasse, almachtig
tegenover iedereen , die zich tegen die kasteheerschappij wilde
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verzetten. Het is waar, de pers was betrekkelijk 'vrij en geen
burger werd in de uitoefening zijner individueele rechten door den
staat gestoord; maar toch had niemand eenige macht dan de ambtenaren en de 200,000 kiezers, die den staat regeerden naar hun
belang, niet naar dat van het geheele volk. En nog duidelijker dan
vóór 1830 bleek het bij de telkens herhaalde opstanden der republikeinen en socialisten , dat per slot van rekening alleen hij, die
in Parijs de macht in handen had, regeerde. Toen eindelijk de
Februari-revolutie plaats had, viel de regeering, overrompeld
door eenige weinige duizenden barrikademannen, terwijl het
volk, dat voor haar noch sympathie, noch achting had, haar
evenmin verdedigde als bestreed. De heerschende kaste liet zich
het bestuur uit de handen rukken, zonder een schot te lossen.
Het Fransche volk wilde niet gediend zijn van een partijregeering, die alleen voor haar eigen belangen iets deed;
het constitutioneele systeem in dien vorm was veroordeeld.
Wanneer waarlijk, zooals de Orleanisten beweren, Frankrijk de
ware vrijheid bezeten heeft in de dagen van het Juli-koningschap,
hoe is het dan mogelijk dat een zoo intelligente natie zich dat
kleinood liet ontrukken door een hoopje kielemannen? In de
volgende dagen zou zij toonen, dat zij kon spreken en ook kon
strijden, wanneer zij streed voor hetgeen zij voor haar wezenlijk
belang hield, evenals zij dat gedaan had tegen den vreemdeling
in de dagen van de eerste republiek.
Maar deze b ourgeoisi e-regeering had niets voor het volk
gedaan, allerminst het de vrijheid gegeven ; de provinciaal was
die zelfs zoodanig ontwend dat hij tevreden was, als hij niet
al te veel belasting behoefde te betalen, en dat hij aan zijn
wenschen een louter materieel karakter gaf. Van het volk dat
driemaal aan den derden Napoleon zijn stem gaf, kan men niet
zeggen dat het de vrijheid had bezeten : het had die nooit
gekend, het was politiek onmondig.
De Februari-revolutie en de daaruit voortspruitende republiek
gaf aanleiding tot den geweldigsten strijd van twee klassen der
bevolking, die de geschiedenis kent; den strijd van den derden
en vierden stand, van de bourgeoisie aan de eene en de
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proletariërs der hoofdstad aan de andere zijde 1). Gesteund door
het leger en bovenal door de massa des volks en de boeren,
die de communisten der groote steden met recht haatten — want
nooit werden zij zoo onderdrukt als toen die communisten in
1793 regeerden — behaalde de bourgeoisie de overwinning en
werd de maatschappij bewaard voor een omwenteling, bij welke
die van 1793 nog niets ware geweest. En toen begon de
reactie , die reeds bij de verkiezingen voor de Constituante
getoond had hoe sterk zij was, ongehinderd haar loop , die
leiden zou tot den 2 den December, de noodzakelijke consequentie
van de Februari-revolutie.
In zulk een toestand, in die treurigste aller republieken
was geen vrijheid mogelijk. De republiek liet daarom het
geheele apparaat van den beambtenstaat in wezen en bleef
even centralistisch als de monarchie. Alleen werd het centraal
orgaan in de handen der Nationale Vergadering gelegd, doordat
deze de leden van den Staatsraad benoemde, wat de in zijn soort
voortreffelijke inrichting bedierf, maar niet tot het eerst noodige,
decentralisatie, leidde. Zoodra tusschen de beide in hun sfeer
almachtige staatsorganen, den president en de Nationale Vergadering, twist ontstond — en dat moest onvermijdelijk zeer spoedig
gebeuren — zou blijken, dat de republiek eigenlijk geen aanhangers meer had, en dat de vrees voor het communisme alle
edeler hartstochten bij de Franschen had verstompt. En toch
was het geenszins de vierde stand, die op den 2den December
overwonnen werd. Integendeel, wanneer voor één stand gulden
dagen aanbraken, dan was het voor de massa der werklieden in
de hoofdstad. Over het geheel moet men erkennen, dat voor zooverre een despotisme weldadig kan werken, dat van den derden
Napoleon dit heeft gedaan, hetwelk onpartijdig alle Franschen
beschermde en niet, als de Juli-monarchie, een enkelen stand
voortrok.
Maar het bleef met dat al een allertreurigste regeering, en
in een land als Frankrijk, waar de staat almachtig is, hangt
Men hedenke, dat dit in Februari 1871 werd geschreven.
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lovenal miste
ontzettend veel van het gehalte der regeering
zij elk zedelijk beginsel; het was een regeering van avonturiers,
en dit deed zich maar al te veel gevoelen in de toenemende
algemeene onzedelijkheid, die alles, wat de Juli-monarchie aan
schandalen had opgeleverd , spoedig verre overtrof. Evenmin als
voor de Bourbons, of de Orleans, of de republiek, werd dan
ook voor het keizerrijk een hand uitgestoken, toen het op den
4den September door de jammerlijkste revolutie, die Frankrijk
en Parijs gezien hadden, viel; ja wat zwaarder oordeel was,
de geheele natie juichte den val toe van een bestuur, dat achttien jaren het land had beheerscht. De Bourbons werden in
hun val vervolgd door den algemeenen haat; over de Orleansen
en de republiek van 1848 werd gezwegen ; maar op het keizerrijk
volgde de algemeene verachting, de vloek van het volk. Trouwens
het viel onder veel verschrikkelijker omstandigheden, die oneindig
meer dan de Februari-revolutie en de coup d'état de gebreken
van het gevallen gouvernement aan het licht brachten. Hetzelfde gebeurde als in 1848 en in 1830 ; het land moest een
regeering hebben , en die partij, welke zich te Parijs wist te
doen proclameeren, werd stilzwijgend door het geheele land
erkend. Frankrijk werd weder een republiek, en prefecten,
onderprefecten, maires en veldwachters huldigden de nieuwe
heerschers. Voorloopig nam de nieuwe republikeinsche regeering
het geheele apparaat van het keizerrijk over, en vergenoegde
zich met alleen in zoo ver verandering te brengen dat het
de personen verwisselde, zooals elke nieuwe regeering had
plegen te doen, en dat het alle vertegenwoordigende lichamen
behalve de gemeenteraden ophief, Tactisch heerschte zij nog
veel onbeperkter dan de keizer gedaan had en had een macht
in handen, zooals slechts vroeger het Schrikbewind had
bezeten. Maar wij willen geen kritiek uitoefenen op daden, die
nog niet tot de geschiedenis behooren. Keeren wij terug tot
het verledene, tot den strijd vóór 1852 en stellen wij nog eenmaal de vraag: wanneer, onder welk regeeringstelsel heeft
Frankrijk de vrijheid bezeten?
Onder de constitutie van 1791, toen overal anarchie was,
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toen de vrijheid van den een zoo ver ging, dat zij die van den
ander onmogelijk maakte, toen wet en orde onbekend waren,
zeker niet. Onder de Conventie nog minder, want toen heerschte
één enkele op het proletariaat steunende partij en , toen deze
vernietigd was, een factie, die bovenal persoonlijke belangen
behartigde. Onder het Directoire trachtte de bovendrijvende
partij elke andere te onderdrukken en was het land feitelijk
in een voortdurenden burgeroorlog, waarin slechts de sabel
zich recht verschaffen kon.
Wij stellen de vraag niet , of er vrijheid geweest is onder
het Consulaat (ofschoon Thiers ons dit heeft zoeken wijs te
maken) en onder het Keizerrijk, maar of dit onder de Restauratie
het geval is geweest. Deze was het Keizerrijk vereenigd met het
parlementarisme, het bureaucratische despotisme in de handen
van een parlementaire meerderheid, die geenszins de meerderheid der natie was. Hetzelfde geldt van de Juli-monarchie.
En de tweede republiek ? In plaats van vrijheid bracht zij
den staat van beleg en wetten met terugwerkende kracht, en
de vrees voor het verlies van eigendom deed iedereen naar een
zoo sterk mogelijke, ja despotische regeering verlangen.
Frankrijk heeft dus alle regeeringstelsels beproefd, constitutioneele monarchie en republiek, democratie en alleenheerschappij ; maar het heeft bij geen enkele baat gevonden : het
zoekt nog altijd naar een staatsvorm, die beantwoordt aan het
programma van 1789, naar een, die vrijheid voor allen
brengt.
Wij gelooven, dat het voldingend bewezen is, dat het die,
langs den tot nu toe bewandelden weg niet vinden zal; ja,
dat het onmogelijk is, dat langs dien weg een doorslaande
verbetering kan tot stand gebracht worden. Want in de eerste
plaats hebben alle revolutiën sinds 1814 — en de invoering van
de c h a r t e, een werkelijke grondwet, waarboven de regeering
zich niet mocht verheffen, stellen wij met een revolutie gelijk —
slechts veranderingen in den vorm van den staat gebracht en
beoogd, zonder zich om het wezen er van te bekommeren. Men
veranderde niet den staat, maar de regeering, en of deze bij
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een enkel persoon of een aantal door gelijke belangen verbonden personen berustte, maakte in den grond weinig verschil;
het was alsof men, wonende in een gebouw dat algemeen voor
wrak erkend werd, zich steeds vergenoegde met het dak te
vernieuwen, zonder te onderzoeken, of er ook iets kon ontbreken aan de fondamenten. Bij de constitutioneele monarchie
heerschte één partij , de b o u r g e oisi e; men verwierp haar
daarom en vestigde de republiek, en het bleek dat men kiezen
moest tusschen de heerschappij der proletariërs en die van
het leger.
Men was geen stap verder gekomen. Zou dan werkelijk het
Fransche volk niet rijp zijn voor de vrijheid? zou het dan
werkelijk gedoemd zijn al zijn krachten te verspillen in nuttelooze
worstelingen en slechts rust vinden onder een despotisme, dat
de natie in twintig jaren zoover brengt, dat zij na een oorlog
van zes maanden voor een in getal niet sterkeren vijand moet
bukken, omdat zij geen enkel middel van verdediging meer
heeft, dat hoop op een goeden uitslag kan geven?
Wij gelooven het niet. De Fransche natie heeft zoowel
onder de Bourbons, als onder de Republiek en het Keizerrijk,
onder de Restauratie en de Juli-monarchie, ja zelfs onder het
tweede Keizerrijk getoond intelligent en krachtig te zijn. Ja
zelfs in haar voorbeeldeloozen val heeft zij teekenen gegeven
van een nationaal leven, van een kracht, die geheel Europa
en haar overwinnaars in de eerste plaats verbaasd heeft. Zulk
een natie, die na al haar legers krijgsgevangen te hebben zien
wegvoeren, niettegenstaande onophoudelijke nederlagen steeds
nieuwe massa's in het veld voeren kan, is geen wegkwijnende
natie : zij heeft levenskracht en vatbaarheid om zich even goed
als de overige volken van Europa te ontwikkelen. Maar wil zij
dat, dan moet zij niet zich in een cirkel bewegen, niet zich
van anarchie door despotisme en van despotisme door anarchie
zoeken te bevrijden, maar de gematigde vrijheid zoeken, welke
een krachtige regeering, die voor alle partijen en alle standen
gelijk is, in het leven roept.
Daartoe moet zij in de eerste plaats zelf erkennen, waaraan
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het mislukken van de revolutionnaire beweging, die bij andere
volken zulke voortreffelijke vruchten heeft gedragen, ligt. En
dat heeft zij tot nu toe niet gedaan. Geen enkel franschman
heeft de waarheid verkondigd aan het ijdelste der volken en
gehoor verkregen. Tocqueville moge bewonderd zijn, hij is niet
gehoord. Geen mensch heeft getracht de proef te nemen met
het selfgo ver n m e n t, dat hij aanprees; want iedereen zag
in de decentralisatie de verbrokkeling in den staat. Niemand
heeft tot nu toe willen inzien, dat in een land, waar de centralisatie
zoodanig tot in het merg is doorgedrongen, veilig de proef kon
genomen worden met het geven van veel macht aan de
gemeenten en departementen. Evenals in het verdeelde, tot
particularisme geneigde Duitschland het centraal gezag met
veel macht moet worden uitgerust, evenzoo kan het in Frankrijk
met weinig macht toe. Want eerst als de Franschman zal
inzien, dat hij zelf moet handelen en niet wachten op den staat,
kan de ware vrijheid voor Frankrijk aanbreken. Bij de sinds
Napoleon zoo oneindig versterkte, maar toch reeds sinds
Richelieu heerschende centralisatie, wordt de staat zoo machtig,
dat elke partij, die aan de regeering weet te komen, geen
tegenwicht meer heeft, onverschillig of zij al dan niet door de
meerderheid des volks wordt gesteund. Want de partijen in de
vertegenwoordiging, die onder de Restauratie en de Julimonarchie elkander de regeering betwistten, waren slechts
politieke partijen uit den éénen alleenheerschenden derden
stand, en komen dus hier niet in aanmerking. Dat constitutioneele schijnleven had geen invloed op de massa des volks,
dat in politieke onmondigheid werd gehouden. En eerst door
decentralisatie kan het volk politiek mondig worden, niet door
algemeen stemrecht, wanneer de agenten der regeering en de
geestelijkheid de massa's kunnen laten stemmen zooals zij willen.
Eerst dan wanneer iedere gemeente en ieder departement zijn
eigen belangen behartigt en de staat slechts dáár optreedt,
waar het algemeene belangen geldt, kan het volk tot politieke
ontwikkeling komen. Want daartoe behoeft het voor alles
belangstelling in de publieke zaak, en die wordt eerst opge-
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wekt, doordat eigenbelang en publiek belang verbonden
worden. Want niet alleen, dat de almacht van den staat
politieke apathie bij de massa des volks verwekt en daarom
zeer schadelijk werkt op het sociale leven; maar zij heeft ook
het gevolg, dat de regeering berust bij hen, die de macht
hebben in de hoofdstad. Bij een zoo gecentraliseerden staat
stroomen alle krachten der natie samen in den zetel der
regeering, alles wat iets wenscht te beteekenen begeeft zich
daarheen , want er is niets te bereiken dan door de regeering.
Zoo begint de hoofdstad een natuurlijken invloed te krijgen,
welke slechts een evenbeeld vindt in de stedelijke republieken
der oudheid, en welke eene bevoorrechting van haar inwoners
boven die van het overige land ten gevolge heeft , die met
den dag schadelijker moet werken. Maar tevens begint dan
het proletariaat, dat in elke hoofdstad zich van zelf ophoopt,
en nog meer, wanneer deze tegelijk een groote fabriekstad
is , een invloed te krijgen, die de geheele maatschappij in
gevaar brengt. De Augustus- en September-dagen in de eerste
revolutie en nog meer de vreeselijke Juni-dagen van 1848
hebben dit meer dan genoeg bewezen. Maar om de sinds
het tweede Keizerrijk nog buitengewoon toegenomen overmacht
weg te nemen van de hoofdstad , die eiken staatsvorm afhankelijk maakt van de gewapende macht in de hoofdstad en die
de regeering van één partij , een uitzuigen van het geheele
volk ten koste van een klein gedeelte zoo geweldig in de hand
werkt, is er o. i. geen ander middel dan het geven van meer
vrijheid aan de gemeenten en departementen. Eerst dan, als
niet ieder, die een werkkring zoekt, waarin hij zijn talent kan
doen schitteren , naar Parijs gaat , omdat hij er dáár alleen
een veld voor kan vinden ; eerst dan, als niet ieder, die niet
wil werken , maar toch leven, naar Parijs gaat , omdat daar
de regeering hem voeden zal , kan die hoogstgevaarlijke en
sterk demoraliseerende invloed van Parijs verminderen , zal
men niet meer de — helaas ! — maar al te ware uitspraak
hoorera : „P aris c'e st la Franc e", die thans zóó algemeen
is , dat men vergeet, dat zij bijna de geheele oorzaak van
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Frankrijks ongeluk inhoudt. De hemel beware het land , waar
één groote stad alles geldt. Men stelle zich voor, dat Londen
Engeland , of New-York — misschien meer nog dan Parijs de stad
der proletariërs — Amerika regeerde , en .denke, hoe Engeland
zijn reformbills zou hebben verkregen, en hoe Amerika de
Confederatie zou hebben overwonnen!
Maar men zal ons tegenwerpen, gat Frankrijk door de centralisatie zijn grootheid, zijneenheid heeft verkregen, dat sinds
dien tijd geheel Frankrijk steeds naar centralisatie streeft, dat
deze in de natuur van het volk ligt. Wij wijzen hiertegen op de
volkomen veranderde omstandigheden. Ja, de centralisatie was
een zegen in de dagen van Richelieu en Mazarin, toen het gold
een adel te bestrijden, die zijn belang stelde boven 'Jat van
den staat, en die Frankrijk wilde terugbrengen tot den toestand
van onmacht en verdeeldheid , waaruit zijn koningen sinds vijfhonderd jaar bezig geweest waren het op te heffen ; toen dit
staatsgezag de eenige bescherming was tegen den willekeur van
den edelman. Maar door de revolutie was de adel weggeveegd
en was volkomen gelijkheid te voorschijn geroepen. De staat
had geen reden meer om zoo onbeperkt te heerschen als
vroeger; integendeel, hij moest slechts dienen om het volk
te beschermen in zijn ontwikkeling, hij moest daarom wel
krachtig zijn, omdat in Frankrijk de toestanden nog onzeker
en de partijen talrijk waren, maar niet almachtig, niet zonder
eenig tegenwicht. Zooals zij werd en bleef toegepast, werkte
de centralisatie slechts verderfelijk, verhinderde zij niet alleen
de vrijheid en de ontwikkeling des volks, maar werd zij ook
een bron van rampen en gevaren.
En wat de centralistische neiging der Franschen aangaat ,
juist deze is een waarborg, dat een decentralisatie geen schadelijke gevolgen zal hebben, zooals zij dat in Duitschland
heeft gehad, waar het nationale leven geen ergeren vijand bezat.
Maar waar alles een neiging heeft om het initiatief van den
staat af te wachten , daar is het zeer noodig, dat de regeering
die neiging bestrijdt , door een gedeelte van haar macht aan
gemeente en provincie af te staan. Frankrijk zal nooit een
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mate van communale vrijheid bezitten als b. v. Engeland ; het
zal steeds gedwongen zijn, door de natuur van het land niet
minder dan door die van het volk, veel van den staat te doen
uitgaan ; maar wij zien niet in , waarom die onnatuurlijke afhankelijkheid van een groot land van één stad moet voortduren,
een afhankelijkheid, die Frankrijk in vroeger dagen nooit heeft
gekend , terwijl , de tegenwoordige oorlog bewijst het , de provinciën kracht genoeg bezitten, om ook zonder den rechtstreekschen invloed der hoofdstad te bestaan.
Het is een zware taak, die voor de derde republiek is
weggelegd : Frankrijk te vernieuwen door het invoeren van
decentralisatie en door het afschaffen van het bureaucratisch
stelsel , dat tot nu toe het land pieds et p o i n g s 1 i é s heeft
overgeleverd aan elk, hetzij man of partij, die in de hoofdstad de
macht in handen heeft. En iets dergelijks moet de derde republiek doen, wil zij niet denzelfden weg opgaan als de tweede.
Het is slechts te vreezen, dat de zelfzucht der partijen het
niet zal toelaten , die juist in het strenge centralisme een middel
vinden om onbeperkt te heerschen. En die zelfzucht heeft tot
nu toe alle partijen zonder onderscheid gekenmerkt. Geen
enkele, onder welken naam zij zich ook voordeed, heeft het
belang van het geheele volk weten te stellen boven het partijbelang --- een gebrek, dat !zoowel de oude partijen der eerste
republiek als de facties van de tweede aankleefde. Wij willen
gaarne erkennen , dat er vele eerlijke mannen in die partijen
waren, die werkelijk meenden, dat alleen langs hun weg
Frankrijk gelukkig kon worden; maar hetzij zelfzucht, hetzij
bekrompen doctrinarisme , altijd werd het partijbelang boven
alles gesteld , altijd trachtte één enkele stand de heerschappij
te voeren. Vandaar die eeuwige strijd en dat berusten in een
despotisme , dat allen gelijkelijk drukt. Vandaar die verbitterde
personenstrijd, die onverzoenlijkheid van elke oppositie met
elke regeering; vandaar die hatelijke manier om ambtenaren,
voor' zoover zij niet terstond naar het kamp der overwinnaars
overliepe n, te vervangen door partijgenooten; vandaar die druk
op de lagere klassen tijdens de regeering der b ourge oisie
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en op alle bezittenden, zoolang de rooden aan het roer waren.
Voor alles heeft Frankrijk behoefte aan een regeering, die
wortel heeft geschoten in het volk; want die alleen is in staat
de zelfzucht der partijen te breidelen. Een der grootste rampen
van Frankrijk is daarom het 'ontbreken van een dynastie, die
niet een partij vertegenwoordigt, maar de gansche natie. Vandaar. dat allen, die het met Frankrijk wel meenden, hun hoop
vestigden op de nieuwe dynastieke tier s-p ar ti e, die de tot
1870 toe meest nationale monarchie, die der Bonapartes, trachtte
te verzoenen met de vrijheid. Maar de oorlog heeft ook die
dynastie onmogelijk gemaakt, en thans staat Frankrijk tegenover een toekomst, die • bijna hopeloos kan genoemd worden.
Want meer dan genoeg is bewezen, dat het volk buiten de
groote steden geen republiek wil, dat deze strijdt met zijn geheele
wezen; de gematigd-republikeinsche partij is betrekkelijk klein;
en de massa der natie kan het denkbeeld republiek niet scheiden
van de roode vaan der communisten.
Frankrijk staat voor een toekomst, waarin zich geen enkele
waarborg voordoet, dat een wezenlijk nationale regeering kan
verschijnen, die eindelijk vrede geeft. De oude partijen hebben
niets geleerd en niets vergeten ; nieuwe zijn er niet ontstaan.
De voorloopige regeering werd door het volk erkend, omdat
het niet anders kon, omdat een regeering noodig was; maar
ook zij toonde in niets te verschillen van de oude regeeringen.
Wel schermde zij met groote woorden en heerschte de phrase,
die Frankrijk reeds zoolang ten vloek is geweest, daar zij aan het
land de waarheid en de zelfkennis onthield — onder haar bestuur
nog meer dan onder het Keizerrijk, dat zoo dikwijls het rijk
van den leugen werd genoemd — maar zij bracht niets groots
tot stand. Zij werkte voort met de oude middelen ; zij gaf eerst
door geweld gedwongen toe, dat er een Constituante bijeen zou
worden geroepen. Deze moet nu in Frankrijk een nieuwen staatsvorm scheppen : aan haar zal de schuld liggen , als Frankrijk .
uit de groote catastrophe van het jaar 1870 geen andere vruchten
zal plukken dan een constitutie, die tot nieuwen partij- en
standenstrijd aanleiding geeft.
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Het hangt er van af, of de mannen, die daarin zitting zullen
nemen , eindelijk in de geschiedenis zullen hebben gelezen met open
oog; of zij zullen erkennen, dat niet het keizerrijk Frankrijk heeft
ten val gebracht en nog minder de persoon van Napoleon III,
maar dat Frankrijks catastrophe in 1870 slechts het gevolg is
van den verkeerden weg, dien men heeft bewandeld, sedert
de eerste constitutie in 1791 werd afgekondigd. Maar daartoe
is het bovenal noodig, dat het Fransche volk eindelijk kome
tot zelfbewustzijn ; dat het inzie, hoe het niet de uiterlijke staatsvorm is, die een volk gelukkig maakt, maar zijn geheele op
zijn nationale eigenaardigheid berustende innerlijke sociale en
politieke inrichting i).
1 ) De schrijver voegde aan dit in Februari 1871 geschreven stuk nog een
„naschrift" toe, gedagteekend 5 Juni 1871, waarin hij, wederom onder den indruk
der gebeurtenissen van den dag, terugkomt op sommige conclusiën en wijst
op' de studiën van Tocqueville, die „de oorzaak zoowel als de geneesmiddelen
(van dien altijd wederkeerenden strijd) heeft aangewezen" en als geneesmiddel
aangeeft : „het opbouwen van een nieuw staatsgebouw op den breeden en
hechten grondslag van gemeentelijke en provinciale autonomie en van groote
individueele vrijheid". Hij vreest echter, „dat dit voor lange, lange jaren
onmogelijk" zal blijken. (N. v. d. R.)
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