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Rotterdamse kroniek
Aantekeningen van Rotterdamse
stadssecretarissen, 1315-1499 (1570)
bewerkt door H. ten Boom met annotaties van
J. van Herwaarden
1. Het handschrift
In het Oud-archief van de gemeente Rotterdam berust een interessante band,
beschreven onder inventarisnummer 690 en bekend onder de naam Oud memoriaal
van schepenen. Het is een handboek voor de secretarissen van de stad geweest,
bestemd voor eigen gebruik en bijgehouden tot ca 1590; in 1602 werd een nieuw
handboek met formulieren aangelegd in het kader van een reorganisatie van de
secretarie. Het oudste in de band voorkomende handschrift kan in de eerste helft van
de vijftiende eeuw gedateerd worden. De perkamenten band bevat 346 papieren
bladen, waarvan het merendeel geheel of gedeeltelijk is beschreven.
Rotterdamse stadssecretarissen uit de vijftiende en zestiende eeuw hebben in dit
handschrift tal van wetenswaardigheden opgetekend: de letterlijke tekst van een
aantal privileges, in het bijzonder voor Rotterdam waarvan de originelen in de St.
Laurenskerk berustten; formulieren voor het aanvragen van ambten en diensten en
voor het opstellen van allerhande acten; afschriften en minuten van acten vanaf ca
1410 tot 1450, soms voorzien van het notarismerk van een van de secretarissen, Jan
Allertsz., om in voorkomende gevallen als model te kunnen dienen; aanwijzingen
voor het vervaardigen van inkt en van groene was, maar ook voor het gebruik van
de indictie bij de datering of van de correcte titulatuur bij het aanschrijven van dragers
van kerkelijk en wereldlijk gezag; gedichtjes en bons mots; een klein familieregister
waarin een andere secretaris, Cornelis Jansz., de data van geboorte en sterven van
zijn ouders, echtgenoten en kinderen heeft aangetekend. Daartussen bevinden zich
de historische aantekeningen die hierna integraal worden uitgegeven en die het
persoonlijk stempel van vooral de twee genoemde stadssecretarissen dragen: Jan
Allertsz. en diens zoon Cornelis Jansz.
De historische aantekeningen beslaan van het handschrift 29 bladen, waarvan 26
dubbelzijdig zijn beschreven. Deze bladen bevinden zich ongeveer midden in de
band, op f. 254 tot en met 278 verso en 311 verso tot en met 314 recto. Dit is zeker
niet de oorspronkelijke plaats in de band, omdat de katernen minstens eenmaal
opnieuw zijn gebonden en diverse niet doorlopende folionummers dragen. Veel
bladen zijn door water- en wijnvlekken gedeeltelijk slecht tot zeer slecht leesbaar.
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2. De historische aantekeningen en de auteurs
De historische aantekeningen beslaan de jaren 1315-1499 en bevatten vooral.
Hollandse (waaronder veel Rotterdamse), Gelderse, Bourgondische en Engelse
berichten. Zij kunnen worden onderverdeeld in drie perioden:
1. de periode 1315-1427 (6 bladzijden), vooral losse notities;
2. de periode 1462-1488 met enkele oudere berichten (42 bladzijden);
3. de periode 1494-1499 (6 bladzijden).
Verspreid over het geheel zijn gegevens uit de zestiende eeuw ingevoegd, die bijna
uitsluitend Rotterdamse aangelegenheden betreffen. De aantekeningen uit de eerste
periode bevatten voornamelijk berichten uit Holland en Gelre; die uit de tweede
bieden veel berichten van buiten Holland, met name over de verhouding tussen
Frankrijk, Engeland en de Bourgondische macht; de notities uit de laatste periode
beperken zich vrijwel tot de gebeurtenissen in Holland, waarbij Rotterdam duidelijk
in het middelpunt staat.
De beide eerste gedeelten zijn door de Rotterdamse secretaris, tevens notaris Jan
Allertsz. opgetekend1. Hij was als secretaris van de stad werkzaam van omstreeks
1453 tot zijn dood in 1489, hoewel een ander, Doe Jansz. van der Sluys, behorende
tot een door de Bourgondische hertogen geprotegeerde familie, sinds 1464 officieel
met het ambt was begiftigd. Jan Allertsz. heeft het handschrift als aantekenboek voor
eigen gebruik beheerd zoniet aangelegd. Hij noemt zichzelf enige malen als auteur
wanneer hij bv. schrijft ‘daer ic, Jannes Allertsz., mede bij was’. Zijn handschrift is
ook bekend uit het oudste Rotterdamse weesboek. De gegevens uit de eerste periode
moet hij aan andere auteurs hebben ontleend. De tweede periode heeft Jan Allertsz.
zelf meegemaakt en sommige in de aantekeningen gereleveerde gebeurtenissen heeft
hij als ooggetuige beleefd. Zijn aantekeningen kunnen als origineel worden
bestempeld, al heeft hij zijn inlichtingen uit bronnen die ook door andere tijdgenoten
kunnen zijn gebruikt. Uit zijn aantekeningen over deze tweede periode kan een brede
belangstelling blijken, hoewel niet uit het oog mag worden verloren dat ook in andere
contemporaine optekeningen grotendeels dezelfde gebeurtenissen worden
gememoreerd.
Het derde gedeelte is opgetekend door Cornelis Jansz., zoon en opvolger van Jan
Allertsz., die in 1495, na de dood van Doe Jansz. van der Sluys, door de burgemeesters
met het secretarisambt werd begiftigd, maar die reeds vanaf 1489 de aan het ambt
verbonden werkzaamheden heeft verricht. Hij heeft de band die hij van zijn vader
had overgenomen met recentere formulieren en gegevens aangevuld. Een stuk van
het tweede gedeelte van de historische aantekeningen dat nog door zijn vader was
opgeschreven heeft hij overgeschreven, waarschijnlijk omdat het toen al door
waterschade moeilijk leesbaar was ge-

1

Voor gegevens over deze en de hierna te noemen secretarissen: H. ten Boom, ‘De eerste
secretarissen van Rotterdam ...’, Rotterdams Jaarboekje VIII. 7 (1979) 171 vlg.
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worden (de ‘naad’ ligt tussen f. 271 verso en 272 recto) en hij heeft de gebeurtenissen
uit de jaren 1494-1499 (het derde gedeelte van de aantekeningen) geboekstaafd. Zijn
vader noemt in de tekst zijn naam: ‘Cornelis Jansz., mijn zoon’; in andere gedeelten
van het Oud memoriaal noemt hij zichzelf met name: ‘ic Cornelis Jansz.’. Ook uit
andere stukken in het Oud-archief van Rotterdam is zijn handschrift bekend.
Na de werkzaamheden van Cornelis Jansz. zijn de aantekeningen niet meer
regelmatig bijgehouden. De op blanco gebleven gedeelten van bladen her en der
ingevoegde aantekeningen uit de zestiende eeuw zijn afkomstig van Dirck Pel,
secretaris van de stad tussen 1541 en 1553 (wiens handschrift eveneens uit andere
bronnen in het stadsarchief bekend is), en van een secretaris of schrijver, wiens hand
in de administratie tussen 1580 en 1600 vaker voorkomt, maar die niet met zekerheid
kon worden geïdentificeerd.

3. Inhoud en annotatie
De Rotterdamse aantekeningen werpen als zodanig geen nieuw licht op de feiten die
erin worden beschreven. De opmerkingen tot en met 1427 zijn losse vermeldingen
zonder duidelijk verband. Het merendeel was bekend uit andere bronnen, zoals uit
de annotatie blijkt. Het is echter onduidelijk of de schrijver ervan een bepaalde bron
heeft geëxcerpeerd of dat hij uit verschillende bronnen heeft geput. Toetsing van de
gegevens aan de Chronographia van Joannes de Beke en de vijf continuaties daarvan,
de Vermeerderde Beka zoals die is uitgegeven door Matthaeus, en het Chronicon
van Joannes à Leydis heeft getoond dat de schrijver geen van deze bronnen direct
heeft gebruikt, maar dat vele daarin opgenomen gegevens ook door hem zijn
genoteerd, zoals zij ook in de latere Divisiekroniek zijn opgenomen. In de annotatie
over het geheel zijn telkens de corresponderende gedeelten van de Divisiekroniek
vermeld. Daarnaast worden ook enkele nieuwe feiten vermeld, zoals uit de
aantekeningen bij de betreffende passages blijkt. Voor de Rotterdamse geschiedenis
zijn de opmerkingen over de bouw van de nieuwe Laurenskerk van belang; trouwens,
in deze aantekeningen wordt dat patrocinium voor het eerst gebruikt.
Daarmee is tevens het tweede gedeelte van de aantekeningen bereikt, dat over de
gebeurtenissen tussen 1462 en 1488. Deze aantekeningen beslaan verreweg het
grootste gedeelte van het geheel en laten zien dat de schrijver de eigentijdse
gebeurtenissen nauwkeurig volgde. De aandacht voor Gelre, Luik, de perikelen van
de Engelse koning Edward IV rond 1470 en de wederwaardigheden van Karel de
Stoute - over wiens activiteiten in Holland in de jaren 1462-1464 overigens volledig
wordt gezwegen - is niet uniek: hierover berichten andere eigentijdse schrijvers ook
veel en het wordt in de Divisiekroniek ampel beschreven. De internationale
verwikkelingen worden gelardeerd met mededelingen over gebeurtenissen dichterbij
huis, waarbij vorstelijke bezoeken een belangrijke plaats innemen. Opvallend zijn
de lijsten van gevallenen en gevangenen in de slag bij Tewkesbury (4 mei 1471) en
Franse deelnemers en gevalle-
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nen in de slag bij Guinegate of Blangy (7 aug. 1479). De Divisiekroniek is daarover
veel zwijgzamer; andere Zuidnederlandse bronnen en wat Tewkesbury betreft Engelse
bronnen betekenden hiervoor een pendant.
In dit tweede gedeelte wordt ook enkele keren gewag gemaakt van partijtwisten
in Holland (1479, 1481), zoals ook reacties in Vlaanderen na de dood van Karel de
Stoute (1477) en Vlaamse rebellie in de jaren '80 worden vermeld. Het blijft
onduidelijk welke bronnen de schrijver heeft gebruikt. Wel is zeker dat er in Holland
in deze periode een grote bedrijvigheid bestond de voortdurende berichtenstroom
direct te noteren, zoals ook blijkt uit de activiteiten van beroemdere tijdgenoten als
Dirck Franckensz. Pauw, Joannes à Leydis en, iets later, Cornelius Aurelius, de
schrijver van de Divisiekroniek. Evenals bv. Pauw liet Jan Allertsz. bladen open of
gedeelten van bladzijden onbeschreven, waarschijnlijk om ruimte te houden voor
later inkomende berichten.
Het is eigenlijk jammer dat in tegenstelling tot het werk van Pauw en À Leydis
de regionale gebeurtenissen zo weinig aandacht krijgen. Natuurlijk, het zij toegegeven
dat voor de Rotterdamse stadssecretaris de belangrijke internationale gebeurtenissen
aantrekkelijker waren dan het gebeuren in de directe omgeving - algemeen bekend
naar zijn mening waarschijnlijk, en niet de moeite waard -, maar de geringe aandacht
voor toch ook interessante politieke verwikkelingen in Holland steekt schril af tegen
bv. de verhalen van Pauw over Gorcum en van Van Berchen over Gelre; ook de
Divisiekroniek geeft wat dit betreft veel meer wetenswaardigheden.
Nog meer is te betreuren dat na de dood van Jan Allertsz. in 1489 diens zoon
Cornelis Jansz. slechts enkele Rotterdamse gebeurtenissen tussen 1494 en 1499 heeft
genoteerd. Hoewel bij hem aandacht voor het eigene niet ontkend kan worden, blijkt
uit het gebodene dat zijn belangstelling beperkt was. De turbulente gebeurtenissen
in Rotterdam in 1488/1489, toen de stad enige maanden een Hoeks bolwerk was
onder jonker Frans van Brederode, en de algehele beroering tussen 1488 en 1493
blijven totaal onvermeld. Nu wij weten dat het uitgebreide Verhaal van den Jonker
Fransenoorlog, toegeschreven aan Willem van der Sluys, waarschijnlijk een falsum
is, rest ons als enigszins eigentijds verhaal over die gebeurtenissen slechts dat van
Cornelius Aurelius, zoals dat in de Divisiekroniek is opgenomen, aangevuld met een
eigentijds verhaal in dichtvorm van de hand van een zekere A.J., dat in het
Gemeentearchief te Rotterdam berust2.
Jan Allertsz. heeft in zijn aantekeningen wel enige aandacht besteed aan
partijtegenstellingen, zonder dat al te duidelijk wordt welke partij die zijner keuze
is geweest. Het falen van Wolfert van Borselen in 1479, de Leidse en Dordtse
gebeurtenissen in 1481 en het Utrechtse beleg van 1483 worden droog gememoreerd,
hoewel de Leidse Kabeljauwen verweten wordt onoplettend te zijn geweest; ook de
Vlaamse berichten geven geen aanleiding de

2

G.A. Rotterdam, Hs. verz. cat. nr. 1534.
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schrijver in een partijpolitieke hoek te plaatsen, al laat hij niet na de slechte
behandeling van Maximiliaan tijdens diens Brugse gevangenschap in 1488 te
memoreren. Als toch iets meer gezegd kan worden over de positie van Jan Allertsz.
in dezen is dat niet zozeer op grond van duidelijke partijpolitieke aanwijzingen in
zijn aantekeningen (die in het algemeen toch wel een pro-Bourgondische, in elk geval
landsheerlijke tendentie hebben), als wel op grond van een passage in het vonnis van
het Hof van Holland over Andries Lepeltack, een van de Hoekse voormannen in
Rotterdam gedurende de jonker Fransperiode3, waaruit blijkt dat Lepeltack ten
onrechte Jan Allertsz. heeft doen veroordelen: de schrijver van de aantekeningen
kon zich kennelijk niet verenigen met het Hoeks bewind. Hem daarom tot Kabeljauw
bestempelen gaat ons inziens te ver; beter is te concluderen dat de schrijver
partijtwisten afwees en een vreedzaam vorstelijk bewind prefereerde. Ook Cornelis
Jansz. behoorde in ieder geval niet tot de Hoekse partij. Dit blijkt uit het feit dat het
stadsbestuur van Rotterdam na de reductie in 1489 hem in feite met het
stadssecretariaat heeft begiftigd en de Hoeksgezinde Doe Jansz. van der Sluys aan
de kant zette.
De notities van Cornelis Jansz. zijn relatief het minst interessant en bieden behalve
de uitgebreide verhalen over vorstelijke aangelegenheden in 1494 en 1497 enige
nadere inlichtingen over de bouw van de Laurenskerk, en passant de eerste vermelding
van de Rederijkerskamer te Rotterdam, enkele uitgebreide opmerkingen over
haringprijzen, een persoonlijke gebeurtenis (het overlijden van zijn echtgenote) en
een curieuze opmerking over de financiële gevolgen van het optreden van Albrecht
van Saksen-Meissen, die kennelijk Hollandse tollen in pand had ontvangen ter delging
van zijn grote financiële vorderingen op de landsheer.
Bij de annotatie is er van uitgegaan de aantekeningen zoveel mogelijk te toetsen aan
andere reeds uitgegeven verhalende bronnen en aan de hand daarvan deze te plaatsen
in een context, waarbij ook gebruik is gemaakt van moderne literatuur. Voor wat
betreft de aantekeningen tot en met 1427 is daarbij niet gebleken welke ‘legger’ de
schrijver heeft gehanteerd. De gereleveerde gebeurtenissen tussen ca 1460 en 1488
komen vrijwel alle ook in de Divisiekroniek voor, maar dat is in wezen een latere
bron. De schrijver van deze aantekeningen heeft op eigen wijze een voortdurende
reeks berichten genoteerd in beknopte vorm. Uit de annotatie moge blijken hoe zijn
mededelingen kunnen worden gewaardeerd.
In het algemeen kan worden opgemerkt dat de nauwkeurigheid betrekkelijk groot
is, dat de chronologie slechts af en toe problemen oplevert en dat wat betreft de door
de schrijvers persoonlijk meegemaakte gebeurtenissen aan hun weergave meer waarde
moet worden gehecht dan aan die van andere

3

J.H. Scheffer en F.D.O. Obreen, Rotterdamsche historiebladen II, Geschiedkundige opstellen
(Rotterdam, 1876) 2-5.
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auteurs. Enkele bijzonderheden komen, zoals ook uit de annotaties blijkt, wat betreft
noordnederlandse auteurs alleen voor in deze aantekeningen. De annotatie van het
laatste gedeelte (1494-1499) geeft ook quantitatief aan hoe beperkt van strekking
dat is, al zijn de opmerkingen over de lotgevallen van de visserij in deze periode en
over de Hollandse tollen interessant.

4. De uitgave
Op Rotterdam betrekking hebbende gedeelten van de aantekeningen werden
gepubliceerd door de vroegere archivaris van Rotterdam J.H.W. Unger en zijn adjunct
W. Bezemer in het tweede deel van de serie Bronnen voor de geschiedenis van
Rotterdam4. Het overige deel van de tekst, ongeveer vier vijfde van het geheel, is tot
nu toe niet uitgegeven. In de letternoten is mede aangegeven welke gedeelten van
de aantekeningen al eerder werden gepubliceerd; daarbij zijn tevens verbeteringen
en aanvullingen vermeld. Bij de datering werden de Romeinse cijfers gehandhaafd.
Waar bij jaartallen de eeuw niet is aangegeven, bv. LXVIII, werd deze aangevuld
en wel op dezelfde wijze als af en toe in de tekst voorkomt: de M voor 1000, IIIIC
voor 400, enz. Dat laatste geldt ook voor de oplossing van veelvuldig voorkomende
afkortingen als Bourg., h.tog en Vranckr.; deze worden weergegeven als Bourgoengen
naar de spelling op f. 267, hartog (f. 260) en Vranckerijc (f. 264). De in de tekst
gebruikte munteenheden: het pond, de schelling, de groot en de penning worden op
de gebruikelijke manier afgekort. De aantallen bij munten worden in Arabische cijfers
in plaats van de oorspronkelijke Romeinse weergegeven.

4

J.H.W. Unger en W. Bezemer, Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam II: De oudste
kronieken en beschrijvingen van Rotterdam en Schieland (Rotterdam, 1895) 627-634.
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[Tekst]
[f. 254] Notaa.
Int jaer ons Heren doe men screef M IIIC ende XV doen was een zo groten diertijt
dat veel luyden van honger storven1.
Int jaer ons Heren doe men screef M IIIC ende XX doen wart den eersten steen geleit
van sinte Martijnstoorn tUtrecht2.
Item. Int jaer ons Heren M IIICXXXVII doen starf die guede grave van Hollant in
Henegouwen ende hij liet after een zoon, hiet graaf Willem, ende drie dochteren, die
outste hadde een graef van Gulic, die ander hadde keyser Lodewijc van Romen, die
derde hadde coninc Edewaert van Ingelant3.
Item. Doen die guede grave leefde hilt hij mit wijsheit den coninc van Vranckerijc
ende den coninc van Ingelant in bestand ende in vrede4.

a Vanaf hier tot f. 256v de hand van Jan Allertsz.
1 Dit is een verwijzing naar de hongersnood die volgens de kronieken van Wilhelmus Procurator
en Joannes de Beke in 1316 heerste (Chronographia Johannis de Beke. H. Bruch, ed. Rijks
Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie 143 ('s-Gravenhage, 1973) 278, 279); de
Vermeerderde Beka geeft het jaartal 1314 (Chronycke van Joannes van der Beke ... in: A.
Matthaeus, ed., Veteris aevi analecta III (2e dr.; 's-Gravenhage, 1738) 207, 208. Het Vetus
chronicon Belgicum geeft evenals deze tekst 1315: ‘Anno MCCC en XV. doen was dien
grooten dueren tyt, ende duerde drie jaer lanck, ende besiet nu den dueren tyt. (...) Dien
honger was so groot. Dat volk bleef van honger doot’ (Matthaeus, Analecta I (2e dr.;
's-Gravenhage, 1738) 49, vgl. Kort chronykje van Holland (972-1466) in: F. van Mieris, ed.,
Chronyk van Holland (Leyden, 1740) 224: ‘Dusent driehondert ende vyftien / Mocht men
jammer van hongher aensien.’
2 ‘In den jaer ons Heren MCCCXX op den Santen dach Johannis et Pauli ten midsomer [26
juni] wert die eerste steen geleyt van Sinte Maertens toorne’ (Vermeerderde Beka, 210, 211);
vgl. Johannes à Leydis, Chronicon. F. Sweertius, ed. (Frankfurt, 1620) XXVII. 16, f. 252.
3 Willem III (1287-1337), graaf van Holland en Zeeland, heer van Friesland (1304-1337), als
Willem I graaf van Henegouwen, stierf op 8 juni 1337. Uit zijn huwelijk met Johanna van
Valois († 1352): Willem IV (II; † 1345), Margaretha († 1356), gehuwd met Lodewijk van
Beieren († 1347), als Lodewijk IV keizer van Duitsland, Johanna († 1374), gehuwd met
Willem, markgraaf van Gulik († 1361) en Philippa († 1369), gehuwd met Edward III (†
1377), koning van Engeland.
4 In zijn laatste levensjaren en vooral in 1337 was Willem III zonder zelf partij te kiezen
Edward III behulpzaam in diens pogingen op het continent bondgenoten te werven tegen
Filips VI, koning van Frankrijk (1328-1350), wiens rechten op de Franse troon door Edward
III werden betwist (H.S. Lucas, The Low Countries and the Hundred Years' War, 1326-1347
(Philadelphia, 1976 = Ann Arbor, 1929) 167 vlg.).
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Int jaer ons Heren M IIICXXXVIII doen lach den coninc van Ingelant voer Calis
ende wan Callis5.
Int jaer ons Heren XLV doe lach graef Willem, die guede graves soon, voer Utrecht
ende hadde sijnen wille daerof6, ende hij toech voert in Oostvrieslant, daer wart hij
verslegen7.
Ende in denselven zomer up eenen woensdach doen wart dat heilige sacrament
gevonden tot Aemsterdam8.
Int jaer ons Heren M IIICXLIX doen ghingen drie Cruycebrueders mitter geessel om
der grooter starfte willen die doen was9.

5
6

7
8

9

Calais werd na de slag bij Crécy (26 aug. 1346) langdurig door de Engelsen belegerd; de
stad gaf zich op 3 en 4 aug. 1347 over (Lucas, Low Countries, 570).
Willems beleg van Utrecht (8 juni-22 aug. 1345) eindigde met de vernedering van de Utrechtse
stedelijke gemeenschap: 400 Utrechtse burgers moesten knielend Willem IV vergiffenis
vragen (S.A. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, ca 1288-1356
('s-Gravenhage, 1914) 256, 257).
Met ‘Oostvrieslant’ wordt, ter onderscheiding met West-Friesland, het huidige Friesland
bedoeld (Ooster- en Westergo); Willem IV sneuvelde bij Stavoren op 26 sept. 1345.
Volgens de traditie geschiedde op 16 maart 1345 (inderdaad een woensdag) een hostiewonder
in Amsterdam, waarna op 21 oktober 1347 daarvoor een speciale kapel zou zijn gewijd; in
1370 wordt het als doel van een opgelegde bedevaart in een vonnis vermeld (J.F.M. Sterck,
De heilige stede in de geschiedenis van Amsterdam (Amsterdam, 1928) 9-27; J. van
Herwaarden, Opgelegde bedevaarten (Assen-Amsterdam, 1978) 54); Vermeerderde Beka
(228-230) geeft 1342; Joannes à Leydis, Chronicon XXVIII.10, f. 254 en Divisiekroniek
XXII.10: 1345 (Die Cronycke van Hollant, Zeelant ende Vrieslant ... (Delft, 1591) f. 225).
Vgl. ‘Chronycke van Nederlant van den jare 1027 tot den jaere 1525’, in: Ch. Piot, ed.,
Chroniques de Brabant et de Flandre (Brussel, 1879) 32: ‘Item, int selfste jaer gingen de
geesseleren ende de cruijsbroeders.’ De geselaars of flagellanten trokken in optocht achter
een kruis: het waren ‘gesel-broeders’ ...‘sonder eenige autoriteyt oft outheyt van den Paus
oft der heyligher kercken’ (Divisiekroniek XXIV. 10, f. 241; de paus heeft zich tegen hen
uitgesproken in een brief aan het diocees Kamerijk dd. 25 oktober 1349, geciteerd in ‘Breve
chronicon clerici anonymi’, in: J.J. de Smet, ed., Corpus chronicorum Flandriae III (Brussel,
1856) 236); ‘Gheseleren’ (Vetus chronicon Belgicum; Matthaeus, Analecta I, 50); vgl.
Vermeerderde Beka, 241, 242; Johannes à Leydis, Chronicon XXIX.13, f. 272. Dat de
geselaars ook kruisbroeders werden genoemd was waarschijnlijk naar analogie van de
‘volkskruistocht’ van 1309, toen een magna multitudo populi cruce signati (Auctoris incerti
chronicon Tielense. J.D. van Leeuwen, ed. (Utrecht, 1789) 298, cf. MGH Scriptores XXIV,
26; Annales Gandenses in MGH Scriptores XV, 596) overzee wilde gaan hetgeen door de
paus werd verhinderd. Gilles li Muisis gebruikt in 1349 ook de term cruce signati voor
rondreizende geselaars (Chronica Aegidii li Muisis, in: J.J. de Smet, Corpus chronicorum
Flandriae II (Brussel, 1841) 374) en in het Breve chronicon clerici anonymi (in: Ibidem III
(Brussel, 1856) 23) worden de flagellanten van 1349 vergeleken met eenzelfde soort optreden
zo'n 33 jaar eerder.
Over de flagellanten in de Nederlanden: P. Fredericq, De secten der geeselaars en der dansers
in de Nederlanden tijdens de XIVe eeuw. Brussel, 1897; E. Delaruelle, ‘Les grands processions
des pénitents de 1349 et 1399’, in: Il movimento dei disciplinati nel settimo centenario del
suo inizio (Perugia, 1962) 109-145.

Nederlandse historische bronnen 2

9
Int jaer ons Heren M IIIC ende LI doe resen in Hollant die partieen die men noemt
Cabeljauwen ende Hoecxen10.
[f. 254v] Int jaer ons Heren M IIICLI doen was een strijt up Mase tusschen die
keiserinne ende hartooch Willem, haren zoon, ende die keyserinne hadde mit haer
die Ingelse ende die Hoecx, ende hartooch Willem hadde mit hem die Cabelyaeus,
ende hartooch Willem wan den strijt11.
Int jaer ons Heren M IIICLVI doen toech graef Lodewijc van Vlaenderen voer Bruessel
ende wan Bruessel.
Int jaer ons Heren duysent IIICLVII doen waart een zoen gemaict tusschen graef
Lodewijc ende den Brabanders ende graef Lodewijck wart toegeseit Andwerpen mit
sijnen meyerie, ende dat seide hem toe hertooch Willem van Hollant, ende seide
hemselven toe Hoesdom12. Ende in datselve jaer was hij sijns sins beroeft13.

10

11

12

13

‘Int jaer ons Heeren MCCC een ende vyftich so resen op in Hollant twee partyen als die
Hoecks ende Cabeljauws’ (Joannes à Leydis ... ‘De origine et rebus gestis dominorum de
Brederode’, in: Mattheus, Veteris aevi analecta I, 628, vgl. Cont. II Johannis de Beka: ‘Anno
Domini MCCCL surrexerunt in Hollandia due interminabiles parcialitates, sc. Cabbeliaux
et Hoex’ (Chronographia, 324); Vermeerderde Beka, 244: ‘In den jaer ons Heeren MCCCL
doe resen op die twee partyen in Hollant (...). Die een partye noemden hem die Cabeljauwse
(...). Ende die ander partye (...) die Hoecke’; vgl. Kort Chronykje, 229; Johannes à Leydis,
Chronicon XXIX.16, f. 273.
De slag bij Zwartewaal (4 juli 1351) was inderdaad een overwinning voor Willem V
(1333-1389); vgl. Cont. II Johannis de Beka, Chronographia, 324; Vermeerderde Beka, 245;
Kort Chronykje, 230; Johannes à Leydis, Chronicon XXIX.19, f. 275. De betekenis van deze
overwinning: H.P.H. Jansen, ‘Willem V’, Spiegel Historiael VI (1971) 427, 428.
Lodewijk van Male (1330-1384) versloeg op 17 augustus 1356 (‘Quaden Woensdag’) de
Leuvenaren en Brusselaren en bezette Brussel in het kader van de opvolging van hertog Jan
III van Brabant († 1355), wiens tweede dochter Margaretha, echtgenote van Lodewijk van
Male, naar diens inzicht onvoldoende in de erfenis deelde (Lodewijk wenste conform zijn
huwelijksverdrag als aandeel van zijn vrouw Mechelen en Antwerpen); uiteindelijk verwierf
hij via bemiddeling van Willem V (III) - die daarmee Heusden voor Holland verwierf gedurende het voorjaar van 1357 bij het verdrag van Ath (4 juni 1357) Mechelen, Antwerpen
en het recht de Brabantse hertogelijke titel te voeren (H. Laurent en F. Quicke, ‘La guerre
de succession du Brabant (1356-1357)’. Revue du Nord L (1927) 81-121; zie ook Jansen,
‘Willem V’, 430, die tot een andere beoordeling komt); vgl. Johannes à Leydis, Chronicon
XXX.16, f. 283-284.
Vanaf 1358 tot zijn dood in 1389 was de graaf opgesloten in Le Quesnoy (Henegouwen).
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Int jaer M IIICLVIII doen wart hertooch Aelbrecht ruwaert slants van Hollant, Zeelant
ende Vrieslant14.
Int jaer ons Heren M IIICLIX doen was die strijt voer Tiel tusschen hertooch Reynout
van Gelre ende Edewaert sijnen brueder, ende Edewaert wan den strijt ende hilt
sijnen brueder gevangen, ende Edewaert bleef hertooch van Gelre15.
Int selfde jaer lach hertooch Aelbrecht mitten Hoecx voer Delft ende wan Delft, ende
wart onthoeft heer Geerijts oudevader van Emskerc ende veel meer guede mannen
mit hem16.

14

15

16

Albrecht van Beieren (1336-1404) was de derde zoon van Lodewijk van Beieren en
Margaretha van Henegouwen; hij werd door Willems vrouw Machteld van Lancaster (†
1362) en een groep Hoekse edelen naar Holland en Zeeland geroepen, waar hij in februari
en maart 1358 door de steden (uitgezonderd Delft) als ruwaard werd gehuldigd.
Eduard I (1336-1372) versloeg op 25 mei 1361 bij Tiel zijn broeder Reinoud III (1333-1372);
deze slag betekende een voorlopig einde aan een periode van twisten (Heekerens contra
Bronkhorsten), waarin de aanspraken die Eduard - verongelijkt door zijn aandeel in de erfenis
van Reinoud II († 1343) - meende te moeten maken een belangrijke rol speelden
(Vermeerderde Beka, 255; Kort Chronykje, 231; Joannes à Leydis, Chronicon XXXI.7, f.
289); vgl. De Gelderse kroniek van Willem van Berchen. A.J. de Mooy, ed. (Arnhem, 1950)
9; W.J. Alberts, Geschiedenis van Gelderland ('s-Gravenhage, 1966) 69-74.
Tussen november 1358 en juni 1359 maakte Albrecht van Beieren een einde aan de onlusten
in Kennemerland (vete tussen de geslachten Heemskerk en Brederode), Holland (Delft,
Heusden en Arkel) en Zeeland (Borselen), waardoor hij zijn gezag ook aan Kabeljauwse
opponenten oplegde. Het meest tot de verbeelding spraken het beleg (24 november 1358-4
april 1359) van het slot Heemskerk (verdrag van overgave: 24 maart 1359) en de bestraffing
van Delft (verdrag: 10 juni 1359). Voor de muren van Delft werd onthoofd Jacob, bastaard
van Heemskerk (zie over dit alles: H.A. van Foreest, ‘Traditie en werkelijkheid’. Bijdragen
voor de geschiedenis der Nederlanden XVIII (1964-1965) 143-166). Deze Jacob van
Heemskerk was niet de ‘oudevader’ van Gerrit van Heemskerk (1365-1429). Veeleer was
dat Henric van der Woert, die tijdens de belegering van het slot Heemskerk op 6 maart 1359
met enkele andere Kabeljauwse edelen heimelijk in Delft was gekomen (om deze
inwijkelingen af te schrikken werd Jacob van Heemskerk onthoofd) en die zich niet overgaf
en na de inname van de stad werd onthoofd (Vermeerderde Beka, 253, 254; vgl. Divisiekroniek
XXV.7, f. 252, 253). Deze Henric van der Woert was waarschijnlijk de vader van Herbert
van der Woert alias van Heemskerk, die weer de vader was van Gerrit van Heemskerk. Gerrit
kocht in 1398 Heemskerk en enige jaren later Oosthuizen, dat ook tot het bezit van de eerdere
Heemskerks had behoord; in 1380, na de dood van de kinderloze Wouter van Heemskerk,
die na de gebeurtenissen van 1358-1359 vanaf 1360 weer in genade was aangenomen en zijn
slot had teruggekregen, waren diens bezittingen aan de grafelijkheid teruggevallen, aangezien
Wouter ook geen andere erfgenamen had (vgl. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
IX, 340). Voor een overigens moeizaam gecomponeerd overzicht van de geschiedenis van
het geslacht Heemskerk: H.J. Koenen, ‘Het geslacht Heemskerk’. Wapenheraut VII (1903)
229-244; 293-308; 357-372; 437-458 (voor bovengenoemde kwestie vooral 357-372).
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Int jaer ons Heren duysent IIICLXI doen was eenen groeten wint, dat kercken
nederwaeyden ende veel boemen uter aerde17.
[f. 255] Int jaer ons Heren M IIICLXII doe lach hertooch Aelbrecht up Heymenberch
bij Renen ende verwachtede hartooch Edewaert van Gelre die hem gelooft hadde te
strijde te comen, mer hij en quam niet18.
Int jaer ons Heren M IIICLXVIII doen sciede groete scade bij der zee tusschen die
Keyser ende Keyserinne, die diepen also genoemt. Men stelt dat die boese snachts
een vier thoende, ende die scepen en wisten niet ten was hoir ammirael die tvier
voerde ende zij seilden na tvier, ende die vlote ende al tvolc verdranc up luttel scepe
na. Ende daerna quaemen die compassen up die men tscepe voert19.

17

18

19

Vgl. M.K.E. Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland I: De periode
vóór 1400 (Assen, 1971) 368-376; Divisiekroniek XXV.8, f. 253: St Marcellus [16 jan.]
1361.
Johannes à Leydis, Chronicon XXXI.9, f. 290: ‘mons Haymonis’; Divisiekroniek XXV.9,
f. 253: ‘Heymansberge’. Eduard verscheen niet, de troepen van Albrecht plunderden
vervolgens in de omgeving, waarna zij zich terugtrokken; vervolgens werd een verdrag
gesloten tussen Eduard en Albrecht, bezegeld door een huwelijk tussen Eduard en Albrechts
dochter Catherina (vgl. Willem van Berchen, Kroniek, 12: dit huwelijk werd nimmer
geconsumeerd door Eduards overlijden in 1372: de bruid was in 1360 geboren).
Vgl. B.C. Damsteegt, Nieuwe spiegel der zeevaart. Nederlandse namen op zeekaarten uit
de 16e en 17e eeuw (Amsterdam, 1942), kaart 22 (D3): De Keizer en Keizerinne zijn twee
rotseilandjes voor het uiterste puntje van de Bretonse kust (Le Point de Raz); de Keizer heet
thans Tévennec en de Keizerinne La Vieille (met dank aan het P.J. Meertensinstituut). Het
kompas was in ieder geval vanaf de 13e eeuw bekend (vgl. B.R. Motzo, Il compasso da
navigare. Cagliari, 1947; A. Schück, Der Kompass. Hamburg, 1915; H. Balmer, Geschichte
der Erkenntnis des Erdmagnetismus. Aarau, 1956).
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Int jaer ons Heren M IIICLXXIIII doen lach hertooch Aelbrecht van Hollant voer
Ghildenburch, ende wan Ghildenburch20, ende int selve jaer was een groete vluet up
sinte Victorsdach [10 okt.]21.
Int jaer ons Heren M IIICLXXXII doen versloch den coninc van Vranckerijc een
groet volc van Ghend te Roosbeeck22.
Int jaer ons Heren M IIICLXXXVI doen starf Margriet van Hollant, hertooch
Aelbrechts wijf, XIII dagen voir Vastelavond [21 febr.]23, ende doen wart al Hollant
doer verboden dat men niet danssen en most24.
Int jaer ons Heren M IIICLXXXVII doen lach die bisscop van Utrecht voer Mondfoort
ende wan Mondfoort25.

20

21
22

23

24

25

Middels de bij Vreeswijk gelegen Gildenburg bij een kanaal dat de Vaartse Rijn verbond
met de Lek hieven de Utrechters tol; Albrecht - de belangen van Dordrecht gedachtig steunde Gijsbrecht van Vianen, die aanspraken maakte op Vreeswijk en hielp deze in het
voorjaar van 1374 zich in het bezit van de burcht te stellen (J.E.A.L. Struick, Utrecht door
de eeuwen heen (Utrecht-Antwerpen, 1968) 85, 86); vgl. Cont. V Johannis de Beke,
Chronographia, 338; Verm. Beka, 272, 273 (: op 1 juni werd Gildenburg overgegeven);
Joannes à Leydis, Chronicon XXXI.25, f. 198, 199; Divisiekroniek XXVI.23, f. 257, 258.
Gottschalk, Stormvloeden I, 417-426.
Op 27 november 1382 overwon een Frans leger het Vlaamse leger bij Westrozebeke; vgl.
Cont. V. Joannis de Beke, Chronographia, 345; Vermeerderde Beka, 281; Joannes à Leydis,
Chronicon XXXI. 35, f. 303.
Albrecht van Beieren was sedert 1353 gehuwd met Margaretha van Brieg, die volgens deze
opgave op 22 februari 1386 stierf (Vastenavond: 6 maart); vgl. Divisiekroniek XXVI. 31, f.
250: ‘omtrent Vastelavont’. H.A. van Foreest, ‘Traditie en werkelijkheid’, Bijdragen voor
de geschiedenis der Nederlanden XX (1966-1967) 120: 26 februari 1386.
Van deze bepaling is noch in uitgegeven bronnen noch in bv. de tresoriersrekening van
1385/1386 of het eerste memoriaal van de graven van Holland een vermelding te vinden
(mededeling Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage).
Op 24 april 1387 begon de belegering; 13 augustus 1387 is het stuk gedateerd dat de positie
van de burggraaf van Montfoort binnen het Sticht vastlegde (M.P. van der Linden, De
burggraven van Montfoort in de geschiedenis van het Sticht Utrecht en het graafschap
Holland, ± 1260-1490 (Assen, 1957) 57-64); vgl. Cont. V Joannis de Beka, Chronographia,
346-348; Vermeerderde Beka, 282-285; Joannes à Leydis, Chronicon XXXI. 38, f. 305;
Divisiekroniek XXV. 33, f. 260, 261.
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Int jaer M IIICLXXXVIII was oick een strijt up Mase tusschen die vrouwe van
Brabant ende hertooch Willem van Gelre, ende hertooch Willem van Gelre wan den
strijt26.
Item. In datselfde jaer starf hertooch Willem van Hollant die sijn sinnen beroeft
was, ende doen wart hertooch Aelbrecht gehult XIIII...b27.
[f. 255v] Int jaer ons Heren M IIICXCVIII doen was die strijt in de Kuinre up sinte
Jansdach decollatio [29 aug.] tusschen hertooch Aelbrecht ende die Oestvriesen,
ende daer worden verslegen XVIIC Vriesen28.
Int jaer ons Heren M IIICXCVIII wan hertooch Willem Lovestein upten Gueden
Vridach29.
26

b
27

28

29

In de strijd tussen Gelre en Brabant behaalde de Gelderse hertog Willem van Gulik in 1388
enige successen: Brabants beleg van Grave moest worden opgebroken. In september 1388
resulteerde een grote Franse expeditie onder koning Karel VI (1369-1422), georganiseerd
vooral door hertog Filips van Bourgondië (1342-1404), wiens toekomstige aanspraken
daarmee kracht werden bijgezet, in een verdrag tussen Gelre en Brabant (Alberts, Gelderland,
82, 83); vgl. Willem van Berchen, Kroniek, 29-34. Noch Cont. V Joannis de Beke, noch
Vermeerderde Beka, noch Divisiekroniek maken van deze gebeurtenissen gewag; vgl. Vetus
chronicon Belgicum, 52: ‘Anno MCCCLXXXVIII trocmen voor de Grave anderwerff’; Kort
Chronykje, 233: op 6 juli 1388 overwon hertog Willem van Gulik en Gelre de Brabanders
bij Niftrik (234: optreden van Karel VI enz.).
Drie woorden onleesbaar wegens watervlekken.
Willem V (III) stierf begin april 1389; Albrecht van Beieren ondernam kort daarna een
huldigingstocht door Henegouwen, Holland en Zeeland: Cont. V Joannis de Beke,
Chronographia 330: ‘Anno Domini MCCCLXXXIX in quadragesima [tijdens de vasten,
dus tussen 3 maart en 18 april] Wilhelmus comes Hollandiae obiit apud Kennoet, cui
Adelbertus frater eius in comitatu successit, qui antea tutor terre factus fuit’.
Op 29 augustus 1396 vond de slag bij Schoterzijl plaats na een grootscheepse mobilisatie
van ridders o.l.v. Albrecht van Beieren en Willem van Oostervant (1366-1417); het aantal
gesneuvelde Friezen: Vermeerderde Beka, 301: 1400; Divisiekroniek XXVI.46, f. 264: 1300.
Vgl. over deze ondernemingen: E. Verwijs, De oorlogen van Albrecht van Beieren met de
Friezen, Werken Historisch Genootschap II.8. 's-Gravenhage, 1869.
Brunstijn van Herwijnen, heer van Stavenisse († vóór 1415), mogelijk gehuwd met een
bastaarddochter van Albrecht van Beieren, wordt sedert 1377 herhaaldelijk genoemd als raad
van Albrecht, was in 1388 baljuw van Alkmaar, werd in 1389 rentmeester Beoostenschelde
en kreeg in 1391 toestemming nieuwe gronden bij Stavenisse te bedijken. In oktober 1391
was hij een dergenen die uitdrukkelijk hun trouw betuigden aan Albrecht (tegen geruchten
dat zij tot opstandigen zouden behoren) en bleef tot en met september 1396 als raad fungeren.
Tussen september 1396 en maart 1397 is in zijn positie verandering gekomen. Wegens
manslag werd hij van al zijn functies ontheven, werden zijn goederen verbeurd verklaard en
werd hij verbannen (in Amsterdam, Divisiekroniek XXVI.49, f. 266). Op 18 maart 1397
werden de Wassenaars ontslagen van hun in een zoen (dd. 12 april 1396) opgenomen
verplichting nimmer tegen Brunstijn van Herwijnen iets te ondernemen; op 28 maart 1397
werd Stavenisse en op 20 mei 1397 werden eerder aan Brunstijn toekomende tienden verkocht.
Brunstijn wist uit Amsterdam te ontkomen en het eerder tot zijn bezittingen behorende slot
Loevestein te bezetten, vanwaaruit hij plundertochten ondernam. Albrecht van Beieren kon
dat niet gedogen en droeg zijn zoon op het kasteel te veroveren. Vanaf 21 maart 1398 werd
Loevestein door troepen o.l.v. Willem van Oostervant belegerd en na een stormloop
overgegeven op Goede Vrijdag (5 april) 1398. Op 27 maart 1400 wordt Brunstijn van
Herwijnen overigens weer als raad van Albrecht genoemd; in 1402 werd hij weer beleend
met Herwijnen (Voor de aangehaalde stukken bij Van Mieris, Charterboek III, zie: R.
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Item. Int selfde jaer toech hertooch Willem van Hollant in Oostvrieslant in die
Lemmeys30 ende becrafte Vrieslant, ende hulden hem tot hoeren rechten lantsheren31.
Int jaer ons Heren M IIICXCIX doe stonden die Vriesen weder up ende jaechden alle
die Hollanders wech, ende doen wart Hoemburch32 Hollants viant, dat hem veel guets
costede eer zij ter zoene quamen33.

30
31

32

33

Rentenaar, Index op Van Mieris' Groot Charterboek der graaven van Holland (II-IV), z.pl.
(1969) s.v.; biografische gegevens bij A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der
Nederlanden III (Haarlem, 1852) 2e gedeelte, 216, 217; Loevestein: Vermeerderde Beka,
306, 307; Divisiekroniek XXVI.49, f. 266).
Lemmer; vgl. Vermeerderde Beka, 308.
Op 17 juli 1398 landde een groot leger bij Lemmer, half augustus waren Albrecht van Beieren
en Willem van Oostervant in Holland terug; Albrecht werd door de Friezen van Ooster- en
Westergo als landsheer erkend, Vermeerderde Beka, 308-310; Divisiekroniek XXVI. 50, f.
266, 267.
Hamburg. Deze Hanzestad steunde de Friezen tegen Albrecht van Beieren: Hanserecesse
IV (1877) 435 (nr. 460): bij schrijven d.d. 4 okt. 1397 zegt Albrecht het geleide van
Hamburgse schepen op omdat de Hamburgse ‘burgere corteliken onse vyande, die Oestvriesen,
gesustineert hebben’; daarna werd het geleide hersteld vanaf 5 sept. 1398 (nrs. 461-464, p.
435, 436); vervolgens in 1399 problemen over een door Holland geheven tol op de Zuiderzee
(nrs. 539.17, 541.4, 8-10, 543, 544, 545, 566.3, pp. 494, 495, 497, 498, 501-503, 518);
vervolgens een verdrag tussen Albrecht van Beieren en de Vitaliebroeders (15 aug. 1400),
waarin de Friezen van Ooster- en Westergo, Groningen en Hamburg als gezamenlijke vijanden
werden aangeduid (nr. 605, p. 552), terwijl de Vitaliebroeders als zeerovers al tijden door
de Hanzeaten met alle macht werden bestreden (passim).
Tussen eind april en eind juni 1399 was Willem van Oostervant in Friesland; de Friezen
onderwierpen zich andermaal aan zijn gezag; Vermeerderde Beka, 310, 311; Divisiekroniek
XXVI.51, f. 267.
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Int jaer ons Heren duysent IIIIC ende II doen lach hertooch Willem ende sijn vader
voir Gorchem34.
Int jaer ons Heren M IIIIC ende IIII doen starf hertooch Aelbrecht drie dagen na sinte
Luciendach [16 dec.]35.
Int jaer ons Heren M IIIIC ende V doen wart hertooch Willem gehult voer een recht
lantsheer36, ende doen toech hij voir Gasperde ende Hagestein ende die van Utrecht
voir Everstein ende wonnent al tsamen37.
Int jaer ons Heren M IIIIC ende VII doen wart hertooch Willem overgelevert Gorcom
van den brueders Coen van Haerler38 mit sijn gesellen39.
34

35

36
37

38

39

Dit eerste grote wapenfeit in de langdurige strijd tussen de Hollandse graaf en de heren van
Arkel (de Arkelse oorlogen) - het beleg duurde zo'n 12 of 22 weken vanaf 28/29 juni 1402
- eindigde na bemiddeling van Jan van Beieren (1373?-1425), elect van Luik (Vermeerderde
Beka, 320, 321; Divisiekroniek XXXVI. 36, f. 269, 270) in een voetval van Jan van Arkel
(† 1428) en een tijdelijke verzoening tussen beide partijen. Zie ook Dirck Franckensz. Pauw
(Theodericus Pauli), Kronycke des lants van Arckel ende der stede van Gorcum. H. Bruch,
ed. (Middelburg, 1931) 58-62 (daar niets over de rol van Jan van Beieren).
Deze opgave is correct; vgl. Vermeerderde Beka, 321: ‘op Sinte Lucyen nacht’ (12-13
december) 1404; Pauw, Kronycke, 64: ‘op Sinte Luciëndach op eenen Vrijdach’ (13 december
1404 viel op een zaterdag); Divisiekroniek XXVI.58, f. 270: ‘op sint Pauwelsdach in de
winter’ (25 januari).
Willem VI (IV) werd in januari-februari 1405 in Holland gehuldigd (J. Wagenaar,
Vaderlandsche historie... III (Amsterdam, 1752) 365).
Willem VI veroverde het slot Hagestein en de stad Asperen (volgens Vermeerderde Beka,
326 op 19 december 1405; Pauw, Kronycke, 66 geeft geen datum; Divisiekroniek XXVII.4,
f. 273: 20 december), de Utrechtse bisschop Frederik van Blankenheim (ca 1355-1423)
Everstein (volgens Vermeerderde Beka, 326 op 11 december 1405; Pauw, Kronycke, 66: 21
december; Divisiekroniek XXVII.4, f. 273: 21 december) na belegeringen die op 23 juli
(Pauw, Kronycke, 65), omstreeks 25 juli (Divisiekroniek XXVII.4, f. 273) dan wel 9 augustus
(Vermeerderde Beka, 323) waren begonnen.
De gebroeders Coenraad van Herlaar, in 1402 en 1404 genoemd als baljuw van Medemblik
(Van Mieris, Charterboek III, 756, 757, 795); Jan van Herlaar van der Heul, leverde 20
gewapende mannen voor de Friese expeditie van 1398 (Ibidem, 674; was behalve in Holland
ook gegoed in Gelre en Utrecht); Gerrit en Arend van Herlaar.
Blijkens een charter van 1 april 1406 stelde Willem van Arkel († 1417), zoon van Jan van
Arkel, zich als beschermer van de gebroeders van Herlaar en 15 met name genoemden en
de hunnen tegen alle zaken van de zijde van zijn vader; op 30 mei 1406 belooft vrijwel
hetzelfde gezelschap niets tegen Jan van Arkel te ondernemen, noch tegen diens met name
genoemde vrienden (Van Mieris, Charterboek IV, 34, 35). Enige tijd later werd een vergelijk
gesloten tussen Jan van Arkel en zijn zoon (te 's-Hertogenbosch); Willem zou Gorinchem
veilig bewaren. Toen echter op zondag midvasten (6 maart) 1407 Jan van Arkel voor deze
stad kwam, werd hij door zijn zoon buiten de poort gehouden (Ibidem, 70). Omstreeks
Pinksteren (15 mei) 1407 zouden Willem van Arkel en de zijnen de stad aan Willem VI
hebben overgegeven (Divisiekroniek XXVII.6, f. 274); een ongedateerd charter houdt een
door Willem VI uitgevaardigd handvest voor Gorinchem in, met daarbij schadeloosstellingen
of beloningen voor de gebroeders van Herlaar, vier van hun in de eerdere charters genoemde
vrienden en vijf anderen, niet eerder met name genoemden (Van Mieris, Charterboek IV,
52, 53). In een stuk van 22 juni 1407 tenslotte verklaart de stedelijke magistraat van
Gorinchem hoe zij en met name de gebroeders van Herlaar c.s. door Willem van Arkel was
gedwongen tot deze houding en genoodzaakt was zich in bescherming te stellen van Willem
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Int jaer ons Heren M IIIIC ende VIII doen was die strijt van Ludic des somers up ...c
dach, daer ...d verslegen worden XXXM Lukenaers ...e40.
[f. 256] Int jaer ons Heren doe men screef M IIIIC ende XII doe waeren die Hollanders
in de Value ende verbarnden Nyerkerc, Hoeflaec ende der Scuer41.
Int jaer ons Heren M IIIIC ende XIII doe starf de coninc van Ingelant Heinric ende
die coninginnen van Deenmarke42.
Int jaer ons Heren doe men screef M IIIIC ende XIIII doe quam keyser Segemont
voir Aken ende wart daer gecroent, ende daer wart menich karel edel

VI: zowel Jan als Willem van Arkel hadden de stad onrecht aangedaan (Van Mieris, Ibidem,
69-71); vgl. het verhaal in Pauw, Kronycke, 67-14; Divisiekroniek XXVII.6, f. 273, 274.
c Een woord onleesbaar wegens watervlekken.
d Een woord onleesbaar wegens watervlekken.
e Twee regels onleesbaar wegens watervlekken.
40 Dit is de onderdrukking van de Luikse opstand tegen de elect Jan van Beieren door Jan zonder
Vrees (1371-1419), Willem VI en Jan van Beieren; de Luikenaren werden op 23 September
1408 verpletterend verslagen, de stad daarna genadeloos gestraft (R. Vaughan, John the
Fearless. The growth of Burgundian power (Londen, 1966) 49-66); vgl. Vermeerderde Beka,
336-338: 33.000 man gedood; Divisiekroniek XXVII.8, f. 276, 277: omtrent 40.000).
41 De Gelderse hertog Reinoud IV (1402-1423) werd als zwager van Jan van Arkel betrokken
in diens geschil met Willem VI. Na een bestand van enkele jaren brandde de strijd in 1412
weer los en trok Willem VI op tegen Gelre; vanuit Amersfoort werden Hoevelaken, Nijkerk
en Terschuur gebrandschat (vgl. Vermeerderde Beka, 340; Divisiekroniek XXVII.11 f. 280;
Willem van Berchen, Kroniek, 57, 58: alleen Hoevelaken en Nijkerk genoemd; Pauw,
Kronycke, 78: de Veluwe).
42 Hendrik IV van Engeland stierf op 20 maart 1413; Margaretha van Denemarken op 28 oktober
1412.
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gemaict43. Ende doen wart oick den eersten steen geleit van de nyen kerc tAemsterdam
upten XVIIIen dach in julio44.
Int jaer ons Heren M IIIIC ende XV doe quam den coninc van Ingelant in Vranckerijc
ende wan den strijt mit sijnen baniere, daer hij veel groeten heren venck ende
versloech45.
Item. Int jaer M IIIICXVI doen toech den keyser in Ingelant ende hertooch Willem
mit hem om den pays te maken tusschen Vranckerijc ende Ingelant, mer den pays
en ward niet gemaict46.
Item. Int jaer M IIIIC ende XVII upten lesten dach van meye doen starf hertooch
Willem in Henegouwe47. Ende int selfde jaer up sinte Loysdach [25 aug.] doe wart
Gorichem gewonnen mit een groete strijt, daer bleef doet mijn joncker van Arkel
ende Walraven van Brederode48.

43
44

45

46

47
48

Sigismund (1361-1437) was vanaf 1410 Rooms koning en werd op 8 nov. 1414 te Aken als
zodanig gekroond.
In ieder geval is tijdens net leven van Willem Eggert, heer van Purmerend († 1417), gunsteling
van Willem VI, wonende aan de Dam te Amsterdam, met de bouw van de Nieuwe Kerk
begonnen. Eggert werd in een door hem bekostigde kapel begraven: J. Wagenaar, Amsterdam
in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen ... VII (Amsterdam, 1765) 363 verwijst naar de
‘lijsten der regeeringe die voor de Handvesten gedruckt zyn’, waar staat: ‘Anno 1414 is die
nieuwe Kerk begonnen te bouwen.’ Vgl. echter H. Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam
I: Middeleeuwen, 1100-1544, tweede, herziene en bijgewerkte druk door I.J. Brugmans
(Utrecht-Antwerpen, 1972) 141: archiefonderzoek heeft aangetoond dat de bouw reeds tussen
1380 en 1390 is begonnen (met verwijzing: noot 4, p. 305).
De slag bij Azincourt (25 okt. 1415) betekende een verpletterende nederlaag voor de Franse
ridderschap (A.H. Burne, The Agincourt War. Londen, 1956); vgl. Vermeerderde Beka, 350,
351; Divisiekroniek XXVII. 16, f. 282.
Omstreeks Pasen (19 april 1416) kwam Sigismund in de Nederlanden; de Rooms Koning
verzocht Willem VI hem in zijn pogingen vrede tussen Engeland en Frankrijk te bewerken
te steunen. Beide vorsten ontmoetten elkaar in Dordrecht, waarvandaan zij in mei naar
Engeland voeren. De pogingen werden niet met succes bekroond. Vgl. Vermeerderde Beka,
351, 352: Sigismund roept vanuit Engeland Willem VI op; diens vertrek op 19 mei 1416;
Divisiekroniek XXVII. 18, f. 283: vertrek op 9 mei, daarna zo'n 40 dagen in Engeland, dan
verhaal over net bezoek aan OLV-polder ingevolge een gelofte van Willem VI.
Vermeerderde Beka, 356; Divisiekroniek XXVII.22, f. 284.
Op 1 december 1417 werd Gorinchem door Jacoba van Beieren (1401-1436) en de Hoeken,
gesteund door Utrecht en Amersfoort, veroverd; in de strijd sneuvelde aan Kabeljauwse zijde
Willem van Arkel en aan Hoekse zijde Walraven van Brederode: Vermeerderde Beka,
361-366; Pauw, Kronycke, 84-86; Joannes à Leydis, Brederode, 639; Divisiekroniek XXVIII.5,
f. 290.
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Int jaer ons Heren duysent IIIICXVIII doe lagen die Brabanders an die een zijd ende
die Hoecx mit mijn vrouwe an de zuetzijd voir Dordrecht, daer zij weder ofruymden
ende worden gevangen ende geslagen49. Ende int jaer van XVIII in den winter up
sinte Victorsdach [10 okt.] wan hertooch Jan van Beyeren Rotterdam50.
[f. 256v] Int jaer ons Heren M IIIIC ende XX doen lach hertooch Jan van Beyeren
voer Leyden ende wan Leyden ende al die sloten die daerbij stonden51. Ende up
dieselve tijt waeren die van Utrecht mitten Hoecx voer Amsterdam, daer zij veel
guede mannen vingen52, ende die van Campen mit dat Oversticht waeren up Marken
ende lieten veel volcx after die gevangen, geslegen ende overboort geworpen worden53.
Int jaer ons Heren M IIIICXXI doen was eenen groeten brant tAmsterdam na
Paesschen [23 maart]54. Endef in tselve jaer up sinte Lijsbettennacht [19 nov.] brac
Zuut Holland in, daer wel verdroncken LXX carspelkerke ende veel goede
ridderhofsteden55.

49

Na het huwelijk tussen Jan IV van Brabant (1404-1427) en Jacoba van Beieren (10 maart
1418) kon in juni 1418 een gecombineerde expeditie worden ondernomen tegen Jan van
Beieren die in Dordrecht als landsheer was erkend; na 5 weken dropen de belegeraars af;
Vermeerderde Beka, 370; Divisiekroniek XXVIII.7, f. 291.
50 Vgl. Vermeerderde Beka, 371 (geen datering); Divisiekroniek XXVIII. 8, f. 292 (St.
Victorsdag).
51 In augustus gaf de burggraaf van Leiden de stad aan Jan van Beieren over; Vermeerderde
Beka, 386-389; Divisiekroniek XXVIII.13, f. 292, 293. Zie ook J. Meerman, ‘Verhael van
het beleg en de verovering van Leyden door hertog Jan van Beijeren in 1420’, in:
Verhandelingen van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leyden I. Leiden,
1806.
52 In april 1420 hadden de Hoeken in Leiden met Utrecht, Amersfoort, de bisschop van Utrecht
en een aantal Hoekse edelen een verdrag gesloten; Divisiekroniek XXVIII.12, f. 293: ‘Die
van Utrecht ... quamen oock op een tijde buyten Amstelredam ende vingen vele poorters van
der stede die daer gingen wandelen ende brochtense binnen Utrecht.’
53 Divisiekroniek XXVIII.12, f. 293: ‘Ende op dese tijt togen eens die van Campen uit met
grooter macht ende quamen int lant van Marken’; Hollanders en Waterlanders grepen in met
als resultaat: ‘vele gevangen, geslagen ende overboort geworpen die verdronken.’
54 Vermeerderde Beka, 398, 399: op 23 april brandde ‘het derdendeel van der stede’ af, ‘die
nye kerck, die heylige stede, ende dat heylige sacrament aldair te rusten plach, dat gasthuys,
dat raethuys, dat bagijnhof mit haer capelle barnde daer mede, also datter doe een groote
scade gesciede.’
f Vanaf hier tot ridderhofsteden met dezelfde hand later bijgeschreven.
55 Over de St. Elisabethsvloed, 18/19 november 1421: Gottschalk, Stormvloeden II: De periode
1400-1600 (Assen, 1975) 51 vlg.; over de aantallen parochiekerken: Ibidem, 70-72: in totaal
ca 38; het getal 72: Divisiekroniek XXVIII. 19, f. 297: ‘wel tweeentseventich’, vgl. Gottschalk,
Stormvloeden II, 73-76.
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Int jaer M IIIICXXIII toech vrou Jacob in Engelant om hulp ende troest ende om
hertooch Jan, haeren oem, weder te verdrijven56.
Int jaer M IIIICXXIIII quam vrou Jacob weder in Henegouwe mitten hertooch van
Closesterg, daer veel Ingelse doot bleven57.
Int jaer ons Heren M IIIICXXVI doen toech die hertoge van Bourgoengenh voer
Sevenbergen upten Jaersdach [1 jan.] ende wan Sevenbergen58, ende up dieselve tijt
toech vrou Jacob voer Haerlem mitten Hoecx59.
Int jaer ons Heren duysent IIIICXXV upten Heiligen Dertiendach [6 jan.] te vier uren
na middernachti starf hertoge Jan van Beyeren in den Hage60. Ende int selve jaer was
die strijt ter Goudsluys, daer bleef die bannier van Haerlem, van Leyden ende van
Aemsterdam, daer veel guede mannen geslegen worden van den Hoecx die ter Goude
lagen61. Ende int selfde jaer was die strijt tot

56

Jacoba van Beieren vertrok op 7 maart 1421 uit het slot Bouchain in Henegouwen naar
Engeland en huwde daar Humphrey van Gloucester (1390-1447), Divisiekroniek XXVIII.26,
f. 300 (daar abusievelijk: 1423); het huwelijk werd waarschijnlijk eind oktober 1422
voltrokken (H.P.H. Jansen, Jacoba van Beieren ('s-Gravenhage, 1967) 51-56).
g Er stond Colsester, maar Col is doorgehaald.
57 In oktober 1424 kwamen Humphrey van Gloucester en Jacoba van Beieren in Calais, in
november bereikten zij Henegouwen; op 1 december 1424 werd Humphrey als regent en
beschermer van Henegouwen (niet als graaf!) erkend en kort daarna als zodanig gehuldigd
(verschillende edelen weigerden hem te erkennen; Jansen, Jacoba van Beieren, 61-63).
h Voor deze spelling van de afkorting Bourg., die verder in de gehele tekst wordt gevolgd, zie
de inleiding p. 6.
58 Zeven bergen moest zich op 14 (Vetus chronicon Belgicum, 55) april 1427 aan Filips van
Bourgondië overgeven (R. Vaughan, Philip the Good. The apogee of Burgundy (Londen,
1970) 45); Divisiekroniek XXVIII.34, f. 303.
59 Divisiekroniek XXVIII.35, f. 303, 304. Een algemene opstand van Kennemers, Westfriezen
en Waterlanders onder leiding van Willem van Brederode, Willem Nagel en Alkmaar leidde
in het voorjaar van 1426 tot een beleg van Haarlem, dat verdedigd werd door Roeland van
Uutkerke; Jacoba voegde zich bij het leger, bedreigde Leiden en Delft, maar moest uiteindelijk
wijken voor een grootscheepse expeditie onder Filips van Bourgondië persoonlijk (Vaughan,
Philip the Good, 44).
i Er stond middach, maar dat is doorgehaald.
60 Jan van Beieren stierf op 6 januari 1425 aan de gevolgen van een vergiftiging, Divisiekroniek
XXVIII.27, f. 300.
61 Op 22 oktober 1425 behaalden Jacoba's getrouwen onder Willem Nagel bij Alphen aan de
Rijn (Gouwersluis) een zege op de Kabeljauwse tegenstanders, voornamelijk stedelijke
mobilisaties uit Haarlem, Amsterdam en Leiden (Vaughan, Philip the Good, 42), waarvan
de banieren in handen van de Hoeken vielen (Divisiekroniek XXVIII.31, f. 302).
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Plattegrond van Rotterdam en omstreken, c.a. 1540
Waterverf van Cornelis Cornelisz. de schilder.
Gemeentearchief Rotterdam, Topografisch-Historische Atlas nr. XXX2
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Brouwershaven tussche de Ingelsen, die den hertooch van Closesterj vrou Jacob te
hulpe gesent hadde, jegens mijn here van Bourgoengen, ende mijn here van
Bourgoengen wan die strijt ende die Ingelse worden al verslagen62.
Item. Int jaer M IIIICXXVII wart te Venegien een visch gevangen mit twee
menschenoeren ende twee eselsoeren, ende hadde een menschenaensicht mit twee
hoernen op sijn hooft ende twee armen sonder handen, ende elken arm hadde een
vlogel mit drie oegen, ende was lanc XXI voeten ende was beneden visch ende voert
gescapen als een mensche, ende wort gevangen in den heiligen dach van Paesschen
[20 april]63.
[f. 257 is blanco; f. 257v] Intk jaer [XVC] XLVIII worde opt oude werck van den
tooren voorts begonnen up te metselen ende in den jaere L was thoutwerck gemaect,
daer men de clocken in hangen soude, dat men hiet het Bellefroet, ende omtrent
october worde dat upgewonden ende worden de clocken in tnyeuwe werck geluyt
den ...l64.
Int jaer [XVC] XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX most men binnen deser stede geven
lastgelt van den haring, daer ick veel reysen mede heb inne helpen doen, ende dat
tegens onse vianden de Scotten65, twelck men begeerde mede in den jare vijftich, te
weten van elcken last 20 stuvers daer genouch om te doen was mer zoo gering dat
geconsenteert was, en worde nyemant meer bescadicht erge66.

j Zie noot g.
62 Op 13 januari 1426 werd de Engelse invasiemacht bij Brouwershaven verslagen (Vaughan,
Philip the Good, 42-44); Divisiekroniek XXVIII.32, f. 302, 303.
63 Hierover geen nadere bijzonderheden bekend.
k Vanaf hier tot erge de hand van Dirck Pel. Gedrukt in Bronnen II, 634.
l De rest van de zin ontbreekt.
64 De toren van de Laurenskerk, in 1449 begonnen en in 1460 voorlopig met één geleding
afgedekt, werd in de jaren 1547-1551 met twee geledingen verhoogd, terwijl ook het aantal
klokken werd uitgebreid (Mededelingen over de restauratie van de Grote of St Laurenskerk
(Rotterdam, 1952-1974) 123).
65 Tussen 1544 en 1550 kan gesproken worden van een handelsoorlog met de Schotten, verband
houdende met een Engels-Schotse oorlog in die periode, de vreedzame verstandhouding
tussen Habsburg (Karel V) en Engeland op dat moment en de traditionele Frans-Schotse
relaties (zie: M.P. Rooseboom, The scottish staple in the Netherlands, 1292-1676. The Hague,
1912).
66 Hier wordt gezinspeeld op een omstreden impost op haring. In deze periode bestonden meer
van dergelijke omstreden belastingheffingen in verband met oorlogskosten: H. Terdenge,
‘Zur Geschichte der holländischen Steuern im 15. und 16. Jahrhundert’. Vierteljahrschrift
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte XVIII (1925) 114-117; dergelijke belastingen werden
door de Staten ingewilligd omdat andere belastingheffingen ondoelmatig waren en nadat
voorstellen van de centrale regering t.a.v. vermogens- en inkomstenbelastingen waren
afgewezen.
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[f. 258] Intm jaer [M IIIIC] zes ende vijftich.
Van Deventer
Upten XXen dach in september weet voirwaer
vertoech dat Hollantsche heer van Deventer67.
Up sinte Pieter ende Pouwelsnacht [29 juni]n
ten XII uren als anquam den dach
int jaer XIIIIC vijftich ende zeven
te Dordrecht dat up die tijt bleven
in den brande vele luyden doot,
want den brant die was zo groot
dat all offbrande sonder abuysse
van Westen in tots Sacramentsgasthuysse,
an poortzijde, an lantsijde, als men mocht marcke,
ende daertoe brande die groote kercke.
Ende alle die in den brant bleven
wil God sijn ewige glorie geven68.

Itemo. Den nyeuwen kerctoorn tot Rotterdam was toegeleit int jaer [M IIIIC] XLIX
in julio69, ende doen wart in denselven somer eerst gesproken van tbegin van den
clooster upt Oesteynde van den Predicaeren ende zij worden eerst ingeleet up sinte
Barbaerendach [4 dec.] int jaer XLIX70. Ende int selve jaer

m Vanaf hier tot f. 271v de hand van Cornelis Jansz., behoudens de aan te geven interpolaties
uit de zestiende eeuw.
67 Nadat het Nedersticht David van Bourgondië (ca 1427-1496) als bisschop had geaccepteerd
(5 aug. 1456), volhardde het Oversticht in steun aan de door de Utrechtse kapittels gekozen
domproost Gijsbrecht van Brederode (1416-1478/1479); een expeditie naar het Oversticht
mislukte omdat het beleg van Deventer vroegtijdig werd opgebroken (17 sept. 1456; Vaughan,
Philip the Good, 227-230); Divisiekroniek XXIX.28, f. 333.
n In de marge: Anno LVII.
68 Dit gedicht ook in M. Balen, Beschryvinge der stad Dordrecht (Dordrecht, 1677) 777, 778.
o Vanaf hier tot toern gedrukt in Bronnen II, 627.
69 Dit is de thans nog bestaande St. Laurens toren.
70 De Predikheren of Dominicanen bezaten sinds 1404 te Rotterdam een termijnhuis, korte tijd
van het Utrechtse klooster, maar in 1417 (A.J.J. Hoogland, ‘Het Dominicanenklooster te
Rotterdam’, Rotterdamsch Jaarboekje I.3 (1892) 177) was het Haagse klooster eigenaar (dit
i.t.t. P.A. Henderikx, De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland.
Hollandse studiën 10 (Dordrecht, 1977) 42, 43). In 1444 begonnen broeders met de bouw
van een eigen klooster aan de noordzijde van de Hoogstraat, dat in 1449 betrokken werd.
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worden die seven getijden eerst begonnen te singen in de kercke alhier tot Rotterdam71.
Ende tusschen den toorn ende der prochiekercke was eenen sluysvliet van twee
sluyssen, die worde gedammet in meye anno XIIIIC ende tsestich72, ende dat warck
van der kercke quam binnen den somer zo voort, want men screef tot allen huussen
te heyen die palen int fondement gelijc die waeck ommegaet73, ende int leste doent
all ommegegaen was, doen heyden die ambochten ende die neringen elcx om scoen,
mannen, wijven ende mit kinderen, an elke heye wel LXXIX off hondert menschen74.
Ende up sinte Laurensdach [10 aug.]75 anno LX was dat eerste dat men processie
dede uten

71

72

73

74

75

Een college van getijdemeesters zorgde ervoor dat dagelijks in de kerk de zeven
getijdediensten werden gehouden. Het beschikte over een koor van priesters en leken, veelal
schoolkinderen (H.C.H. Moquette, Inventaris van het archief van de kerkmeesters ... te
Rotterdam (Rotterdam, 1924) 11).
Voor het dempen van de Sluisvliet, dat is de afwatering van de ambachten Bleiswijk en
Zevenhuizen door de stad heen via twee sluizen in de Maas, werd de noodzakelijke
toestemming van Hoogheemraden van Schieland in 1461 ontvangen, mits de wetering werd
verlegd en een nieuwe sluis aan de Middeldam werd gebouwd. Filips de Goede had in april
1459 jegens de Hoogheemraden de wens geuit dat zij de kerk van Rotterdam hierin terwille
moesten zijn (H. ten Boom en B. Woelderink, Inventaris van het oud archief van de stad
Rotterdam, 1340-1813 I (Rotterdam, 1976) 256: nrs 2683, 2684 (charters dd. 15 febr. 1461
en 1 sept. 1463).
Vgl. R. Fruin ed., ‘Het oudste keurboek in Rotterdam’, Nieuwe bijdragen voor
rechtsgeleerdheid en wetgeving XCVI (1876) 44-95: keur 118 (daterend van vóór 1450):
Iedere poorter vanaf 18 jaar heeft waakplicht, maar mag tegen betaling een ander stellen (op
straffe van een boete); zie ook Suppl. keurboek (Oud Archief van Rotterdam nr. 492), f. 63:
een derde deel van de schutters zullen waken elke nacht; uit de gemeente bovendien 10 man
per vierendeel, vanaf 8 uur 's avonds, onder de bevelen van de hoofdman (keur uit 1483).
Wat hier staat betekent dus dat naar de indeling van de stadswake - de ‘ommegang’ - de
poorters werden opgeroepen tot het heien van palen.
Tot de verplichtingen van ambachtsgilden en neringen behoorde het gehoor geven aan een
oproep van de stedelijke gemeenschap tot deelname aan werken die het algemeen belang
dienden; in dit geval werd vrijwel de hele stedelijke gemeenschap gemobiliseerd.
Hier wordt voor het eerst van St. Laurens melding gemaakt in verband met de parochiekerk;
de voorganger van deze thans gebouwde kerk werd steeds als ‘de parochiekerk’ aangeduid.
De grote luidklok in de toren van de Laurenskerk te Rotterdam was blijkens de erop
voorkomende inscriptie in 1461 gegoten en toen Laurentius genoemd (F.A. Hoeffer, ‘De
klokkenspellen te Rotterdam’, Rotterdamsch Jaarboekje I. 3 (1892) 141); voor de kerk zelf
komt het patrocinium voorzover bekend voor het eerst voor in 1483.
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koer76 over die gedamde sluysvliet door den nyeuwen toern ...p.
[f. 258v] Inq tuytgaen van april in den jaere [XVC] XLVI heeft men tAmsterdam gecoft
een last rogge om zeven ende tsestich goltgulden. Ende in den jaere acht ende veertich
in tuytgaen van april coft men binnen derselver stede een last tarwe, een last rogge,
een last gerste, een last havers, een vat Iepen77 biers, een vat Rostycker78 bier, een
scippont79 caesen, noch een scippont hantcaesen, een vet vercken, een paer hoesen,
een wambuis, een hoet, om seven ende tsestich goltgulden ende daer schoet twee
Karolusgulden over voer de wijncoep.
Item. Int jaer [M IIIC] LXII omtrent sinte Bavendach [1 okt.] coft men Tordrecht een
vat taru van III achtendeelen Dorts, een vat havers, een myngel80 Rinswijns, ende
eenen gebraden entvogel al tsamen om eenen gouden Rinsgulden, Gode lof. Ende
twee dagen na sinte Bavendach int selve jaer vroest so zeer dat men over dat ijs liep,
ende up dieselve tijt en quam gheen Rinswijn van boven Tordrecht81 ende die van
Dordrecht haelden veel Rinswijns tAndworpen.
Int jaer [M IIIIC] LXIII omtrent sinte Jansdach te midsomere [24 juni] wart binnen
der stede van Leyden gecoft ende vercoft een achtendeel gueder taru, een vette gans,
ende eenen stoop Poitaeus82 al tsamen om 12 groot, te weten den taru om zes groot,
die gans om drie groot ende den wijn om drie groot, Gode lof.
[f. 259] Intr jaer [M IIIC] LXIII upten XXIIIIen dach in meye wart tot Rotterdam
verpoft gueden taru, gewassen in den Coorndijck, thuet om 17 stuivers ende 1 duit
groot, ende gueden rogge om 10 stuivers 4 duit groot, Gode lof. Ende omtrent
Alreheiligendach int selve jaer coft men den besten Somsen taru om 16 stuiver groot
ende oeck om 15 stuiver groot83.
Int jaer voirs. binnen denselven somer brande in de stad van tsHertoeenbusse
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Dit moet; het koor van de oude kerk zijn, aangezien men eerst in 1488 met de bouw van het
huidige koor begonnen is.
p Een regel onleesbaar wegens watervlekken.
q Vanaf hier tot wijncoep de hand van Dirck Pel.
77 Bier uit Ieper.
78 Bier uit Rostock.
79 30 Amsterdamse ponden.
80 2 pinten.
81 Nl. via de rivieren vanuit Duitsland.
82 Wijn uit Poitou.
r Vanaf hier tot stuiver groot gedrukt in Bronnen II, 627.
83 ‘Somsen taru’: tarwe uit het Sommegebied. Vgl. over prijzen: Vetus chronicon Belgicum,
56: ‘Anno MCCCCLXIII doen cochtmen een viertel terwen om VI. stuyv. een viertel rogge
om 5. stuyv. een viertel haver om 3 stuyv. een vat souts om IV. stuyv. Laus honor et virtus
et gloria sit Deo ini excelsis’.

Nederlandse historische bronnen 2

25
omtrent XVC husen84, ende die stede van Naerden all tsamen off datter luttel bleef85.
Item. In de stede van Bommel driehondert husen86. Ende in tselfde jaer up sinte
Pietersdach ad vincula [1 aug.] brande die stede van Steenbergen87 al tsamen off up
XXV huyssen na off daeromtrent ende sonder die kerc, ende die XXV husen off
daeromtrent worden all tsamen gedestrueert sonder brant van een onweder ende
donre, die was upten IIIden dach van junio anno [M IIIIC] LXIIII.
Ints jaer [M IIIIC] LXIIII upten Verzvoerren maendach [9 jan.] doe wart Cornelis
Jansz. mijn zoon geboren88. Ende int selve jaer van LXIIII upten vijfften dach van
meye tsaterdaechs na middach brande Rotterdam van tclooster upt Oosteynde89
westwaerts langes die Hoochstraet90 tot Harper Geerytszoons91 huys toe, daert nu in
woent Willem van Remmerzwale92, de schout, an beiden sijden, ende dat
Oostnyeulant93 ende die Mandemakersstraet sonder die Hordemakersstraet, ende
buten der stede vest brande een huys94.

J.H. van Hoorn, Historie der stad en meierye van 's-Hertogenbosch ... I (Utrecht, 1776) 356:
op 13 juni 1463 was er een grote brand in Den Bosch.
85 Vgl. A.C.J. de Vrankrijker, De historie van de vesting Naarden (Bussum, 1965) 28-29: er
heeft een brand gewoed in ieder geval vóór augustus 1468.
86 Van deze brand verder geen vermelding gevonden.
87 Geen vermelding in Steenbergen in de middeleeuwen (Steenbergen, 1972), maar S. Balau
en E. Fairon, eds., Chroniques Liégeoises II (Brussel, 1931) 251: ‘L'an Mille CCCC soissante
trois en décembre, ung feu d'accident bruslat presque toute la mointié de la ville de Boys le
Duc, pareillement Schieden en Hollandre (daarover niets bij G. van der Feijst, Geschiedenis
van Schiedam. Schiedam, 1975) aussy Steenbergh fut tout bruslée, saulff l'églièse, hospitaulx
et une maison’ (Annotations du Ms 4, A. d'Oudenbosch, Brusthem, f. 264).
s Vanaf hier tot tWestnyeulant gedrukt in Bronnen II, 627.
88 Cornelis Jansz., zoon en opvolger als secretaris van Rotterdam van Jan Allertszoon, die dit
gedeelte van de aantekeningen heeft verzorgd; zie: Inleiding, 2.
89 Het klooster der Dominicanen (zie: noot 70).
90 Het gedeelte van de Schielandse Hoge Zeedijk dat binnen de stad lag, oorspronkelijk bestaande
uit Oosteinde, Middeldam en Westeinde.
91 Schepen in 1456, 1459; tresorier in 1469, 1473; weesmeester in 1477, 1478 (J.H.W. Unger,
ed., Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam I: De regeering van Rotterdam, 1328-1892
(Rotterdam, 1892) 11 vlg.).
t Vanaf hier tot schout later bijgeschreven met dezelfde hand.
92 Schout en baljuw van Rotterdam, 1495-1514 (Ibidem, 18 vlg.).
93 Een plaat buiten de Zeedijk, die was ingepolderd en door bruggen met de oude stad was
verbonden, evenals het Westernyeulant.
94 GA Rotterdam, OAR 492: Keurboek 492, f. 60: opdracht tot herstel van daken van huizen
in verband met de brand van 1464 (Keur 1468).
84
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Item. Int jaer dusent IIIIC ende II ses dagen in september brandet van der Kercstraet
tot Rotterdam westwaerts up die Nyeupoort ende die Lombertstraet totten raem toe.
Int jaer dusent IIIIC ende drie sdaechs na sinte Jorisdach [24 april] brandet tot
Rotterdam van den gasthuysse totten Westnyeulant.
Item. Doe men screef dusent IIIICXXXI up sinte Margrietendach [12 juli] brandet
tot Rotterdam van der Kercstraet westwaerts up, ende oick tWestnyeulant95.
[f. 259v] Van den onweder dat was up sinte Matheeusdach [21 sept.]96
Int jaer M IIIICLXIIII up sinte Matheeusdach in september was zo groeten wint ende
onweder dat voer Aremuyde ende upt vlac bij Aremuyden ommewoeyen ende
verdorven wel XVI off XVII grooter scepen mit voercasteelen ende mit veel volcx.
Item voir dat gorretgen van Driedoren jegens Steenbergen verdorven seven
coggescepen mit all dat volc datter in was sonder twee mannen, daer deen off was
van Steenbergen ende die behilt sijn lijf up een mast, daer dreef hij up eenen nacht
ende eenen dach ende hij wart gevischt binnen der Glede in Zuuthollant. In Dordrecht
voir die stad verderf eenen groeten hulc ende een groete baerdse mit een voercasteel,
ende veel wintmolen woeyen all omme upte aerde neder.
Item. Veel kercken woeyen terneder. Item. Veel boemen uter aerde. Item. Veel
scoorsteenen ende gevelen terneder. Ende die vischers in der zee en lieten nye drivers
in der zee om harinc te vangen, zo goeden weder wast in de zee, maer corts daerna
in deselve teelt hadden zij so groeten onweder in der zee als men ye gesien hadde.
Want vele benaerden tsinte Jacobs ende andersins doen gelooft worden97.
Vanu den reliquieen ende van den strijt te Monsherry.
Item. Up sinte Martijnsdach translacio [4 juli] anno dusent IIIICLXV doen gaf Pouwels
Pouwelsz. tot Delft98 ende brueder Willem Arent99 den kerck-

95
96
97

u
98

99

Over deze branden in Rotterdam is verder niets bekend.
Vetus chronicon Belgicum, 57; Gottschalk, Stormvloeden II, 211 refereert aan stormschade
in 1464.
In nood op zee deed menig opvarende een gelofte om na behouden terugkomst een bedevaart
te ondernemen; het heiligdom van St. Jacobus te Compostela in Galicië (Noordwest Spanje)
was in de Middeleeuwen een der populairste bedevaartsoorden.
Vanaf hier tot ingehaelt gedrukt in Bronnen II, 627.
Leverancier van bouwmaterialen in 1434 en 1458; schepen van Delft in 1447 en 1448;
burgemeester in 1465; lid van de raad van veertig (zie hierna, p. 85 noot 91) in 1476 en
kerkmeester in 1463 en 1477; gest. 1477 (D.P. Oosterbaan, De Oude Kerk te Delft gedurende
de middeleeuwen (Den Haag, 1973) 99 noot 143).
Komt als priester voor in acten van 1470 en 1503 te Delft (D.P. Oosterbaan, ‘Kroniek van
de Nieuwe Kerk te Delft’, Haarlemse Bijdragen LXV (1958) 131, 147).
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meesters van Rotterdam over ende in hoeren handen die reliquieen van den heiligen,
also elcx genoomt100 is, om die tot Rotterdam te brengen, daer ic Jannes1 mede bij
was, ende up sinte Laureisdach [10 aug.] daeran doe worden die reliquieen eerlic
mit groeter processie ingehaelt2.
Endev int selve jaer upten XVIen dach van julio doen vacht mijn heere van
Chairloes3 een grooten strijt te Montschery, boven [f. 260] Parijs omtrent seven
mijlen, jegens den coninck van Vranckerijc ende den coninck wart off geslagen alle
sijn upperste capiteinen ende veel volcx an beide zijden, also men seide datter wel
verslagen worden VIM off VIIM man, ende den coninc moste in Parijs wijken dat hij
tvelt niet houden en dorste4. Ende up sinte Cornelisavonde [13 sept.] int jaer van
LXV voirs. doen was smargens een mist an den hemel ende die sonne scheen dairdoer
als blaeu lasuer dat menich mensche wonder gaf. Ende mijn heere van Chairloes
creech sijnen wille van den coninc ende creech veel gelts ende veel lants, te weten
tlant van Pontieu5, ende quam also mit sijnen here uut Vranckerijc ende kreech sijnen
wille van Ludic in januario int jaer [M IIIIC] LXVI6.

100

1
2
v
3

4

5

6

Deze reliekenoverdracht niet vermeld in Oosterbaan, De Oude Kerk, waarin (p. 52 vlg.) wel
over het reliekenbezit van de Oude Kerk wordt gesproken: in 1460/1461 was dat aanzienlijk
vergroot. Of er St. Laurensrelieken naar Rotterdam zijn overgebracht blijft onduidelijk; er
was in de Oude Kerk wel een St Laurens-altaar (Ibidem, 46-51), dat in ieder geval omstreeks
1439 (Ibidem, 194, noot 148) bestond.
De schrijver van dit deel van de aantekeningen is Jan Allertszoon, secretaris van Rotterdam
(zie: Inleiding, 2).
Vgl. Oosterbaan, Oude Kerk, 53.
In de marge: Nota.
Karel de Stoute (1433-1477), graaf van Charolais, verwierf na de dood van Jacob van
Gaesbeek in 1457 in Holland diens uitgebreide bezittingen: o.a. Putten, Strijen, Arkel,
Gorinchem. Bij Rotterdam werd een nieuwe inpoldering naar Karel genoemd: Charlois (vgl.
Charolais), vgl. P.A. Meilink, ‘Holland en het conflict tussen Philips de Goede en zijn zoon
van 1463/1464’, Bijdragen tot de vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde VII.5 (1935)
129-152; 6 (1935) 49-66.
De slag bij Monthléry van de Ligue du bien public o.l.v. Karel de Stoute tegen Lodewijk XI
(1423-1483) vond plaats op 16 juli 1465 en eindigde onbeslist; Divisiekroniek XXIX.42 f.
361.
Op 4 oktober 1465 kreeg Karel de Stoute tijdelijk het kasteel Vincennes, werd hem door
Lodewijk XI de hand beloofd van zijn oudste dochter, Anna van Beaujeu (1461-1522) Karels echtgenote Isabella van Bourbon was gestorven op 25 sept. 1465 -, die dan Champagne
als bruidschat zou verwerven, waarbij Karel op voorhand (Anna was nog maar 4 jaar oud)
Ponthieu werd aangeboden (Vaughan, Philip the Good, 391).
Vgl. Divisiekroniek XXIX.45, 46, f. 343-346. Een expeditie onder leiding van Karel de Stoute
tegen Luik en Dinant resulteerde vooralsnog in een verdrag van Sint Truiden, gedateerd 22
december 1465, dat echter onderwerp van discussie bleef; in augustus 1466 bereidde Karel
een nieuw offensief voor (Vaughan, Philip the Good, 395, 396). Zowel over de Luikse als
Gelderse problemen geeft de Divisiekroniek ampel informatie, die door de thans gepubliceerde
aantekeningen niet noemenswaard wordt aangevuld.
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Van der geboort van Hartoch Adolf van Gelrew.
Vellue dux nasci vult Adolphus sibi pasci Etas
Arnem, redde! Date res geste stant
reserate

Etas

Nocte bissena februi, pulsante novena

Hora

Hora. Fit natus de fonte, Letare, levatus. Hora
Sunt lavachri testes Cleef, Moers,
Beyeren, steterant tres.

Peterni

Est Bavarus sexus muliebris in hac vice Peterni
nexus.
Mars herus est hore; Venus est sub prolis Planeta
honore
Nascens; libratur; de fonte puella levatur. Signum
Promittunt astra sibi vim, deus, armaque,
castra.
Qui noscit fata sibi scripserat hec
breviata:
Natalem puram pepigit per fata figuram7.

w Over de betekenis van deze horoscoop in versvorm zie H. ten Boom, ‘Een horoscoop van
Adolf van Egmond, hertog van Gelre’. In: Bijdr. en Meded. Gelre LXX (1979). Met enige
variaties komt de tekst ook voor in de handschriften Universiteitsbibliotheek Utrecht,
Catalogus van handschr. nr. 1225, f. 46v; UB Groningen, Hs. nr. 365, f. 171; Archives
Nationales te Parijs J 997 nr. 30, f. 24. Hij is zonder vertaling gepubliceerd door G. van
Hasselt, in: Geldersch Maandwerk II (1807) 508-509, en (naar het hs. in de UB Utrecht)
in: Kronijk Hist. Gen. Utrecht XXXI (1875) 399.
7 Vertaling (door H. ten Boom): Veluwes hertog, Adolf, wil geboren worden; Arnhem, geeft
gij hem zijn (eerste) voedsel. De hem toebedeelde levensdaden staan te wachten op
verwerkelijking op de twaalfde dag van februari, ten tijde dat de novene klept. De
jonggeborene wordt op Laetare uit het doopvont geheven. Drie getuigen stonden bij de doop:
Kleef, Meurs en Beieren, van Beierse kant ditmaal een vrouw erbij betrokken. De doop vindt
plaats bij het begin van Nieuwe maan, de geboorte op de slotdag van het laatste kwartier.
Mars domineert bij zijn geboorte, Venus gaat op onder eerbetoon aan de jonge telg, de
Weegschaal balanceert; de Maagd gaat op over de doop. Zo voorzeggen hem de sterren
geweld, schoonheid, wapens, omwalde legerkampen. Een die het lotsbestel kent heeft dit
eens beknopt voor hem opgeschreven; hij trok zuiver voor hem de horoscoop door kennis
van het lot.
In de marge: achter regel 1-2: leeftijd; regel 3-4: uur; regel 5-6: peten; regel 8: planeet; regel
9: sterrenbeeld. Wat de peten betreft wordt met Kleef Adolf I (1373-1448), grootvader van
moederszijde, bedoeld (op 23 febr. 1439 zond Arnold zijn hofmeester naar Kleef om Adolf
daartoe uit te nodigen). Met Meurs is de zaak moeilijker: het zou Frederik II (1392?-1448),
gehuwd met Adolfs zuster Engelberta († 1458) of hun zoon Vincentius († 1493) kunnen zijn
geweest; laastgenoemde was op 12 maart 1438 gehuwd met Anna van Beieren-Simmern
(1413-1455), die dan zelf als derde doopgetuige in aanmerking zou komen.
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[f. 260v] Noch van den hartooch van Gelre.
Item. Int jaer dusent IIIICLXIIII na Kerssavonde vinc Adolf, mijn jonge heere van
Gelre8, hartoch Aernout sijnen vader9, hoewel dat hij nochtans een enige zoon was,
mitten burgermeesters ende scutten van Nijmmagen up dat slot te Grave, dat all
omme bevrosen was mitten ijse, ende nam hem uuten slote van sijn bedde blootsbeens,
sonder cousen, in eenen langen tabbert ende voerde ten Nijmmagen10, ende vandair
upt slot te Buyeren11 daer hij lange lach. Ende doen quamen mijn heere van Cleve12
ende mijn heere van Egmond13 ende ontseiden mijn jonge heere van Gelre ende
brandent all off dat buyten slote was ende slogen ende vinghen up malcander veel
volcx. Ende up een tijt was Otte van Vuyre14 capiteyn van den Gelresse ende sende
over een deel volcx tot IJselstein ende dat volc brande IJselstein alsoet mijn heere
van Egmonde15 toebehoerde, hoewel dat hijt van der graflicheit te leen hilde van
Hollant, ende namen cleederen ende andere juweelen mit hem ende slogen oick
luyden ende kinderen aldaer doot. Ende sij quamen weder over die Lec ende mijn
joncker

8

9
10
11

12
13
14

15

Adolf van Gelre (1439-1477) huwde in 1463 Catherina van Bourbon, dochter van Agnes (†
1476), zuster van Filips de Goede, en van Karel van Bourbon (1401-1456); Catherina was
via haar zuster Isabella schoonzuster van Karel de Stoute. Adolf verbleef tot 1464 aan het
Bourgondische hof.
Arnold van Egmond (1410-1473), vanaf 1423 hertog van Gelre.
In de nacht van 10 op 11 januari werd Arnold van bed gelicht en naar Lobith gebracht.
Buren. Volgens Willem van Berchen (Kroniek, 99) werd Arnold bijna een jaar in Lobith
vastgehouden; Divisiekroniek XXIX. 46, f. 338: Arnold werd van Lobith direct naar Buren
overgebracht, alwaar hij 6 jaar bleef; J.S. van Veen, De laatste regeeringsjaren van hertog
Arnold. Werken Gelre 14 (Arnhem, 1920) 40 citeert Nijhoffs Gedenkwaardigheden IV, CI:
na naar Lobith te zijn gebracht de volgende dag naar Buren. Vgl. ook P.N. van Doorninck,
Geldersche kronieken. Werken Gelre 5, 2 afleveringen (Arnhem, 1904; 1908) 17 (‘corte tijt
daerna te Bueren’).
Jan I van Kleef (1419-1481), oom van moederszijde van Adolf: hij was tweelingbroer van
Adolfs moeder Catherina van Kleef († 1479).
Willem van Egmond (1412-1483), broer van Arnold.
Otto van Vuren, schildknaap van Adolf van Gelre, trok op 25 of 26 maart 1466 met een leger
naar IJsselstein. Zie ook Willem van Berchen, Kroniek, 105, 106; Divisiekroniek XXIX. 47,
f. 346.
IJsselstein was een Hollands leen dat sedert 1451 in handen was van Willem van Egmond.
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van Culemburchs16 volc jaechde dieselve luyden veel tot Gorinchen in de stede17,
ende zij worden daer gevangen tot XLV mannen toe ende die worden al tsamen
vandaer gehaelt ende worden in den Hage al tsamen onthooft ende up raden geleyt,
God hebbe die zielen. Daer waeren oeck onsculdige luyden onder, hoewel dat se
mede an velde ende an vaerde geweest hadden18.
Itemx. Mijn oude heere van Gelre lach gevangen van tjaer LXIIII na Kerssavond tot
sinte Thomasavonde [20 dec.] toe int jaer tseventich. Ende mijn heere van
Bourgoengen Kaerle deden halen uut dat slot te Bueren19 ende mit grooter eere
brengen voer hem tot Hesdijn20, ende die jonge heere en mochts niet keeren ende het
was hem leet dat sijn vader uut quam21.
Itemy. Hartoch Adolf van Gelre bleef voer Doornick doot in een scermutsinge
swoensdaechs na sinte Jansdach Baptista [25 juni] int jaer [M IIIIC] LXXVII22.
[f. 261] Noch van den hartooch van Gelre23.

16
17
18

x
19
20
21
y
22

23

Gerard II († 1480), sedert 1452 heer van Culemborg, was schoonvader van Frederik van
Egmond († 1521) die tegelijk met hertog Arnold gevangen was genomen.
Zij verschansten zich in de Franciscanerkerk en in de kerk van het H. Geest Gasthuis.
Op 6 mei 1466 werden 20 van hen in 's-Gravenhage onthoofd en geradbraakt, waarna de
hoofden op staken werden tentoongesteld; de overige 25 werden op 29 mei op dezelfde
manier terechtgesteld (deze data zowel bij Van Berchen als in de Divisiekroniek). De
onschuldigen: vier veroordeelden werden kerkelijk begraven, sommigen waren nooit met
de anderen in IJsselstein geweest noch hadden zij iets kwaads gedaan, maar zij waren bij de
boten gebleven waarmee zij de rivier waren komen afvaren, opdat zij veilig konden terugkeren
(Willem van Berchen, Kroniek, 106).
Vanaf hier tot int jaer LXXVII later met dezelfde hand bijgeschreven.
Willem van Berchen, Kroniek, 121 (vgl. ook aldaar, noot 4), Divisiekroniek XXX.34, f. 367:
24 december.
Begin januari 1471 arriveerde Arnold in Hesdin (R. Vaughan, Charles the Bold. The last
Valois duke of Burgundy (London, 1973) 115).
Reactie Adolf: Willem van Berchen, Kroniek, 112; Divisiekroniek XXX.34, f. 368.
In de marge: B.
Adolf werd na de dood van Karel de Stoute (5 jan. 1477) vrij gelaten uit gevangenschap. Hij
keerde niet naar Gelre terug, maar stelde zich aan het hoofd van het Vlaamse leger dat tegen
de Fransen optrok en sneuvelde bij Doornik. De datering is een probleem: Willem van
Berchen (Kroniek, 145) geeft Zevenslapersdag (d.w.z. 27 juni of 21 juli); Divisiekroniek
XXXI.10, f. 411: omtrent Maria Magdalena (22 juli); de hier gegeven datum is 25 juni; in
het algemeen wordt in de literatuur als datum 27 juni opgegeven.
Voor dit verhaal: Willem van Berchen, Kroniek, 122 (zeer beknopt); Divisiekroniek XXX.34,
f. 368.
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Item. Het is gebuert dat mijnen genadigen heere Karel van Bourgoengen reysde van
Hesdijn mit veel gewapende ende reysde tAtrecht om aldaer sijn volc te vergaderen,
daer hij te velde mede slaen soude jegens den coninck van Vranckerijc, daer hartooch
Adolf, de jonge heere van Gelre, mede was. Ende als hij daer alsoe seker dagen bij
mijnen genadigen heere gelegen hadde soe stal hij hemselven vandaen heimelic mit
een knecht, ende liet sijn ander gesin daer bliven, gaende bij der straten, dat men
daerup niet ramen en soude dat hij wech waere. Ende als hij reysde zoe nam hij sinen
wech na Namen toe, ende quam binnen der stad van Namen mit een knecht, verstopt,
ende en woude niet bekent wesen, ende hadde gaerne over tveer van der Mase geset
geweest van den veerman. Ende het was verboden dat die veerman nyement
overvoeren en soude ten waere bij consent van den baeliu van der stad, ende alssen
den baeliu sach hij en kende hem niet, maer hij nam hartooch Adolf van Gelre
gevangen als een onbekent man, omdat hij verstopt was. Ende als hij boven upte
vangenisse gaen soude, zoe openbaerde hij eerst dat hij hartooch Adolf was, ende
doen leyde hem den baeliu in sijn selfs huys in een camer, ende sende terstont tot
mijnen genadigen heere van Bourgoengen wat hij mit hem gedaen woude hebben,
ende mijn heere liet hem weten dat hij hem vast ende wel bewaeren soude. Ende dit
gesciedde in februario int jaer [M IIIIC] LXXI. Ende mijn heere van Bourgoengen
deden vandaer halen int begin van maert int selve jaer van LXXI ende deden voeren
upt slot tot Vilvoorde bij Bruessel, ende deden wel bewaren. Vandaer wart hij gevoert
tot Cortrijck24. Dair lach hij totdat hartoch Karel verslegen was, doen quam hij uut
tot Gend tot hartooch Karels dochter, vrouwe van Bourgoengen.
Itemz. Hartooch Arent van Gelre starf te Grave haestelic, een dach off twee voer off
na sinte Pietersdach in sille [22 febr.] int jaer [M IIIIC] LXXIII25.
Itema. Binnen denselven zomer anno LXXIII tooch den hartooge van Bourgoengen,
hartooch Karel, up Gelrelant mit heercraft sonder enige heervaert te gebieden ende
wan all tgeheel lant van Gelre26. Doen wast den scoensten zomer die ye man beleefde.

Adolf ontsnapte op 10 februari 1471 en werd omstreeks 22 februari (Willem van Berchen,
Kroniek, 122) gevangen genomen en via Vilvoorde naar Kortrijk gevoerd, waar hij tot en
met de dood van Karel de Stoute gevangen bleef (Vaughan, Charles the Bold, 116).
z Vanaf hier tot beleefde later met dezelfde hand bijgeschreven.
25 Arnold stierf op 23 februari 1473 te Grave (Willem van Berchen, Kroniek, 127; Divisiekroniek
XXX.43, f. 372).
a In de marge: A, vgl. noot y hiervoor.
26 Arnold van Gelre had op 7 december 1472 zijn gebieden aan Karel de Stoute verpand, die
deze verpanding op 30 december aanvaardde; tussen 7 juni en augustus wist Karel de Stoute
zich als landsheer te doen erkennen (Vaughan, Charles the Bold, 117-121); vgl. Willem van
Berchen, Kroniek, 130-136; Divisiekroniek XXX.43-49, f. 372-375. Zie ook: W.J. Alberts,
‘De eerste Bourgondische bezetting van Gelre, 1473-1477’, in: W.J. Alberts en F. Ketner,
Nederrijnse studiën. Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis van de
Rijksuniversiteit te Utrecht, XXVII (Groningen, 1954) 49-82.
24
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[f. 261v] Van den Lukenaers27 ende van den dach dat mijn vrouwe van Chairloes
starf.
Item. In septembri int jaer [M IIIIC] LXV voirs. doen wart all Brabant doer heervaert
geboden upten Lukenaers28. Want sij hadden een zoon van Borbon, die hoer biscop
was, uutgejaecht29 ende namen ander capitein in van den Rijn30. Ende die Lukenaers
bedreven alsulke onmenschelicheden an vrouwen in den craem, an goidshuysen die
zij branden, ende oick an dat waerdige, heilige sacrament, also dat hem hoir capitein
daerom ontreet ende reet weder den wech, die hij gecomen was31. Ende oick zo deden
die Lukenaers een misdaet daerom dat hij wechreet, want den araeut ofte bode, die
den ontsegbrief brochte an mijn heere van Bourgoengen, die wart heerlic ontfangen
van mijnen genadigen heere ende hem wart veel gelts32 ende guldenstucken gegeven;
ende mijn heere van Bourgoengen ontseide die Lukenaers weder mit allen hoeren
hulperen ende zij hingen ende dooden mijns heeren bode, die den ontsegbrief brochte33.

27

28

29

30
31
32
33

Over de Luikse gebeurtenissen in 1465-1468: Divisiekroniek XXIX.45, 46, 48, 49; XXX.4-11,
15-21, f. 342-346, 346-347, 351-359; lit.: G. Kurth, La cité de Liège au moyen âge III
(Bruxelles, 1910) 137-352; A. Lallemand, La lutte des états de Liège contre la maison de
Bourgogne, 1390-1492. Bruxelles, 1910; P. Gorissen, ‘La politique liégeoise de Charles le
Téméraire’, in: Liège et Bourgogne (Liège, 1972) 129-145.
Op 17 juni 1465 had de stad Luik zich met koning Lodewijk XI van van Frankrijk verbonden
tegen de expansie van de Bourgondische invloed op 20 oktober 1465 leden de Luikenaren
bij Montenaken een nederlaag legen Brabantse troepen.
Lodewijk van Bourbon (1438-1482), neef van moederszijde van Filips de Goede, werd in
1456 op instigatie van Filips bisschop van Luik; in april 1465 had Lodewijk zijn toevlucht
gezocht in Hoei, waarvandaan hij in augustus 1465 uitweek naar het Bourgondische hof.
Op 24 maart 1465 werd Marc van Baden († 1478) tot momber van Luik gekozen; hij arriveerde
met zo'n 400 man Duitse troepen begin augustus 1465 in Luik.
Marc van Baden vertrok weer op 4 september 1465 (zie: L.-J. Kupper, ‘Marc de Bade au
pays de Liège en 1465’, in: Liège et Bourgogne, 55-80).
Divisiekroniek XXIX.16, f. 345: 60 gouden leeuwen.
Het ombrengen van een bode van Filips de Goede wordt niet door andere bronnen bevestigd.
Over het optreden van de Luikenaren in deze periode doen vele gruwelverhalen de ronde in
diverse kronieken. Toegespitst op de betrekkingen Luik-Bourgondië geef ik hier een paar
voorbeelden. In Kervyn de Lettenhove, ed., Oeuvres de Georges Chastellain V: Chronique
(Brussel, 1864) 321, 322 wordt gemeld hoe Luikenaren een Bourgondisch edelman gevangen
namen, hem beschuldigden van verraad en na foltering hem onthoofden; zie ook Jean de
Waurin, Recueil des croniques et anchiennes istories de la Grant Bretaigne a present nomme
Engleterre, ed. W. Hardy and L.C.P. Hardy, V: 1447-1471 (Londen, 1891): drie gevangen
genomen Bourgondiërs zouden in Dinant worden opgehangen, twee ondergingen dat lot, de
derde werd door een wonder van Jacobus Maior gered. De vijf aanzienlijke Luikse
onderhandelaars werden later van verraad beticht: één hunner werd op 1 maart 1466 onthoofd
(de anderen waren Luik tijdig ontvlucht) en een bloedverwant van een andere onderhandelaar
werd in mei 1466 geëxecuteerd. Een andere vooraanstaande burger, Jean Charpentier, die
eveneens probeerde een compromis te bereiken, werd op 11 augustus 1466 geëxecuteerd.
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Item. Die Lukenaers verloren veel volcx, maer mijn heer van Chairloes quam uut
Vranckerijc ende creech er sijnen wille off in januario int jaer LXVI34.
Item. In septembri int jaer voirs. starf mijn vrouwe van Cairloes tot Andworpen int
Sinte Michielsklooster, dochter van den hartooge van Borbon, ende mijn here van
Chairloes lach doe noch mit sijn heer ende volc van wapenen omtrent Parijs. Ende
zij lach also doot in hoer dootbedde eenen dach off meer lanc ende all doren open,
dat se een ygelijc sien mochte die se sien woude. Ende daer quam veel volcx om
haer te sien35.
[f. 262] Van Dinant.
Item. Int jaer dusent IIIICLXVI doen stont up die stede van Dinant, gelegen in den
lande van Ludick, jegens mijnen genadigen heere van Bourgoengen ende jegens mijn
heere van Chairloes, ende branden in Henegouwen, in den lande van Namen ende
in Brabant veel dorpen ende huyssen, hoewel die stad van Ludic in genade gegaen
was ende gesoent hadde jegens mijn here van Chairloes, maer zij en betaelden die
zoenpenningen niet36. Ende doen vergaderde mijn heere van Chairloes wel LXXXM
man ende toech voer Dinant ende beleide dat, ende want, ende quam dairin ende
dede alle die wijven ende kinderen uutloepen ende andere, ende dede alle die huyssen
ansteken ende barnde die stede all off, also datter niet een huys en bleef staende,
noch kercke noch goidshuys, ende dede alle die muyeren van den huyssen
nederworpen ende oick poorten ende vesten ende maicte die stede tot niet, die tevoere
een vermogende, rijke stede

34
35

36

Zie p. 27, noot 6.
Isabella van Bourbon huwde op 30 oktober 1454 Karel de Stoute en stierf te Gent op 25
September 1465; zij was een dochter van Karel van Bourbon en Agnes van Bourgondië (zie
p. 29, noot 8) vgl. Divisiekroniek XXIX.44, f. 342.
Op 22 januari 1466 werd te Luik net zgn. verdrag van Sint Truiden (zie p. 27, noot 6)
ondertekend door Luik en Karel de Stoute; Dinant was daarvan uitgesloten.

Nederlandse historische bronnen 2

34
was. Ende dit gesciedde in augusto int jaer [M IIIIC] LXVI. Ende daer worden veel
volcx gehangen ende in de Mase geworpen37.
Itemb. Hier staet in, tjaer dat Dinant verloren was:
Sanctus David irascimini et nolite peccarec.
Van een vrouwe die twee cramen lach van kinde.
Item. Int jaer M IIIICXLIII was ter Goude een vrouwe ende hiet Claer, Jan
Smeerszoons wijf, ende woende an de Visbrugge ende genas van eenen kinde ende
lach hoir craem uut als dat behoert. Ende doen zij ter kercke gegaen was van dien
kinde, doen kreech zij noch een kint ende lach noch een craem uut. Ende dit quam
aldus toe: Eerst bij der gracien Goids; ten anderen male: daer viel een kint in de
Goude ende zij droech twee kinderen in hoeren lichaem, ende mit dat zij tottet kint
liep datter int water gevallen was, zo verscrickede sij daeroff ende messchide van
dat een kint, ende hadde sijn kerstendom; aldus brach sij tander kint na den eersten
craem. Ende dit wijf mochte al te wel wijn38.
[f. 262v] Van den starfdach hartooch Philippus van Bourgoengen.
Item. Upten XVen dach van junio anno [M] IIIICLXVII doen starf mijn heere van
Bourgoengen hartoge Philippus, mijns heren vader van Cairloes, te Brugge omtrent
tuschen negen ende X uren savonts39. Ende binnen dienselven somere vergaderden
die van Ludic veel volcx ende setteden hem weder jegens mijnen genadigen heere,
den jongen prinse, hoewel dat sij in gena gegaen waren ende een guede zoene
gemaickt was ende groete somme van gelde mijnen genadigen heeren gelooft hadden,
daervoer dat sij guede heeren uut Ludic in handen van mijnen genadigen heere geset
hadden, die als gevangen mannen tot ses off achte toe bij hem waren. Nochtans en
hilden zijs een noch geen40. Ende quamen

37
b

Op 25 augustus 1466 trok Karel de Stoute met zijn troepen Dinant binnen.

In de marge: Item. Dinant wart gedestrueert ende teniet gedaen int jaer [M IIIIC] LXVI.
c De heilige David. Wordt toornig en zondigt niet! Men kan uit dit chronogram de letters M,
vier maal C, L, twee maal V en zes maal I lezen, wat in Romeinse cijfers het jaartal 1466
geeft.
38 Over dit wonder geen andere vermelding gevonden in de literatuur.
39 Uitgebreid verslag van de dood van Filips de Goede: brief van Polly Bulland, in C. Lemaire,
‘La mort de Philippe le Bon, duc de Bourgogne’, Revue du Nord I (1910) 321-326; vgl.
Vaughan, Philip the Good, 397, 398.
40 Bij het verdrag van Oleye (10 sept. 1466, na de vernietiging van Dinant door Karel de Stoute)
was bepaald dat de hertog van Bourgondië erfelijk protector van stad en land van Luik zou
zijn; een hoge schadevergoeding moest door Luik en het Luikse worden opgebracht en 50
gijzelaars aan de hertog worden overgegeven als onderpand voor de eerste betaaltermijn en
vervolgens telkens 50 gijzelaars voor elke volgende betaaltermijn (Vaughan, Charles the
Bold, 11; Divisiekroniek XXIX.49, f. 346; XXX.4, f. 351). Op 25 juli 1467 kon de Milanese
ambassadeur bij het Franse hof berichten dat de Luikenaren weigerden de schadevergoeding
te betalen.
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daerenboven mit veel volcx voer een stede, hiet Huy, die van mijns heeren wege van
Bourgoengen beset was, ende wonnen die ende worpen dat slot neder, ende vilden
een capitein levendich ende deden veel quaets an vrouwen ende an mannen41. Ende
den jongen prinse ontboot sijn edelen ende maicte heervaert, ende vergaderde wel
vijftichdusent paerden, behalven die voetgangers, ende toech int lant van Loen ende
Ludich42 ende wan43 die stede van Sint Truye; daer worden verslegen wel IIIIM
Lukenaers44. Doen hij die gewonnen hadde dede hij die poorten ende vesten all
nederleggen45; desgelijcx Hevetongeren46,

41

42

43
44

45
46

In de nacht van 16 op 17 September 1467 werd Hoei, dat nog in de macht was van de bisschop
en een Bourgondisch garnizoen had, verrast door troepen onder de Luikse leider Raes van
Heers (of Raes de Lyntre); op 17 September 1467 was Hoei, nadat Lodewijk van Bourbon
was gevlucht en Everard van der Marck, heer van Aremberg, vergeefs het verzet tegen de
aanvallers had geleid, in handen van de Luikenaren (Vaughan, Charles the Bold, 14, 15).
Karel de Stoute was al voor de val van Hoei, nl. vanaf ca 10 juli 1467, bezig met
voorbereidingen van een grootscheepse actie tegen Luik. Hij deed in de Nederlanden en de
beide Bourgondiën een groot leger verzamelen, vroeg de hertogen van Gelre en Kleef als
bondgenoten naar Brussel te komen en probeerde de Engelse koning, de Rijnpaltsgraaf en
andere Duitse vorsten troepen te doen zenden. Op 19 oktober 1467 vertrok de grote expeditie
vanuit Leuven (Vaughan, Charles the Bold, 15, 16).
Na een vergeefse poging bij verrassing Hoei te nemen (Vaughan, Charles the Bold, 18-21).
Dinsdagavond 27 oktober 1467 werd het beleg voor Sint Truiden geslagen; op 28 oktober
vond de slag bij Brustem (ca 3 km. ten zuidoosten van St. Truiden) plaats: in de Nederlanden
‘la dernière lutte des milices communales contre une armée régulière’ (H. Pirenne, Histoire
de Belgique II (2e ed.; Bruxelles, 1908) 303). Het aantal gevallenen: Divisiekroniek XXX.8,
f. 353: 3.000 en ca 500 een dag later; Jean de Wavrin; Chroniques, éd. Dupont II (Paris,
1863) 359: 4.000; Kurth, Liège II, 266, noot 3: 3 à 4.000 gevallenen.
Sint Truiden viel op 2 november 1467; afbraak vestingwerken: Divisiekroniek XXX.9, f.
353.
Vgl. ook hierna, p. 38 noot 63: Heyetongeren. Zie: Mémoires de Jean de Dadizeele (Brugge,
1850) 4: ‘De hertoghe Karel trac logieren by Heyentonghere, eeneghe van binnen der stat
spronghen ute, daerof de xviij of xx dood bleven, de stede gaf haer up den [6de] van
november.’ Hier moet zijn bedoeld Tongeren, dat capituleerde op 6 november 1467.
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Hasselt47 ende allen die andere steden48 ende barndet ende destrueerde alle dat lant
van Loen ende van Ludic dattet nye zo gedestrueert en was. Ende dese heervaert
began hij in septembri anno LXVII, ende up sinte Martijnsdach [11 nov.] quamen
die bastaert van Bourgoengen49, den grave van Nassou50 ende andere heeren51 in Ludic
binnen der stad ende waren weder in gena gecomen, ende drie off vier dagen daerna
quam mijnen genadigen heere mit zoe groeten volke ende menichte van luyden ende
van paerden in de stad van Ludic ende was die stad machtich, ende dede hem oick
hoir poerten ende vesten nederleggen, ende scattede se zo seer boven die eerste
scattinge, ende brocht hoeren [f. 263] biscop van Bourbon oick daerin52, ende scattede
oick dat lant van Loen zo seere ende brocht dat weder an Brabant, also men seide53.
Ende den coninck van Vranckerijc soude die Lukenaers te hulpe gecomen54 hebben
maer sijn volc wart gescut van den Palensgrave55, ende den hertoge van Barry56 ende
van Bertaenge57 quamen in Noormandie ende wonnen Caen

47
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Hasselt capituleerde op 8 november.
Divisiekroniek XXX. 10, f. 353 noemt Borgloon (capituleerde op 6 november), Herk-de-Stad,
Bilzen, Bree, Maaseik, Beringen, Visé, Hoei en Thuin.
In het leger van Karel de Stoute bevonden zich minstens twee ‘bastaarden van Bourgondië’,
nl. Antoon, ‘de grote bastaard’ (1422-1504) en Boudewijn van Rijsel (* 1446); waarschijnlijk
wordt hier Antoon bedoeld, die op 11 November 1467 een poort van Luik bezette.
Divisiekroniek XXX.7, f. 352: Engelbrecht II van Nassau (1451-1504), die tijdens het leven
van zijn vader Jan IV (1410-1475) diens titels droeg (vgl. H.P.H. Jansen in: CA. Tamse
(red.), Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis (Alphen aan den Rijn, 1979) 32).
Het is opmerkelijk dat hier niet de belangrijkste afgezant van Karel de Stoute naar de
Luikenaren is genoemd, nl. Guy de Brimeu, heer van Humbercourt (1432-1477), die vanaf
dit moment een vooraanstaande rol zou gaan spelen zowel in Luik als later in de Maasstreek
en Gelre. Over hem: W. Paravicini, Guy de Brimeu. Der burgundische Staat und seine adlige
Führungsschicht unter Karl dem Kühnen. Bonn, 1975.
Op 17 november 1467 deden de hertog en zijn leger hun zegevierende intocht in de stad,
nadat 340 burgers barrevoets in linnen kleren zich voor hem hadden vernederd. De bestraffing
van Luik werd voltooid met een dictaat van 28 november 1467; Humbercourt werd Karels
zetbaas in Luik.
Loon was sedert 1366 aan de kerk van Luik gekomen; sedertdien waren de prins-bisschoppen
van Luik eveneens graven van Loon. Hierin kwam thans geen verandering.
Lodewijk XI had zijn handen vol aan Normandië; bovendien hadden Lodewijk en Karel de
Stoute per 1 november 1467 voor een half jaar wapenstilstand gesloten (Vaughan, Charles
the Bold, 21, 47).
Frederik I, keurvorst en paltsgraaf aan de Rijn (1451-1476).
Karel, hertog van Berry (1446-1472), jongere broer van Lodewijk XI, had na de oorlog van
de Ligue de bien public bij het verdrag van Conflans op 5 okt. 1465 Normandië verworven,
hetgeen Lodewijk weer ongedaan maakte.
Frans II, hertog van Bretagne (1458-1488) had in 1465/1466 weliswaar een geschil met Karel
van Berry over Normandië, maar probeerde dat in oktober 1467 voor de laatste te herwinnen.
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ende meer steden; aldus tooch den coninck wederom58. Ende die van binnen der stad
van Ludic mosten alle hoir wapen, daggen, harnas ende pansieren bringen in scepen
binnen der stad, ende mijn genadigen heere deed se all wechvoeren, ende zij en
mosten niet dragen dan een brootmes sonder oort.
Item. In denselven zomer was overall in Hollant, in Gelrelant ende andersins groote
pestelencie59 ende een quade harincteel mit veel personen.
Item. Hierna stonden die van Ludic weder up jegens mijn genadigen heere van
Bourgoengen ende zij en hilden zoen, vrede noch tractaet, ende mijn heere quam
daervoer mitten coninck van Vranckerijc60 ende wan die stad vechtenderhant ende
sloecht all doet doen hij daerin quam, man, wijf ende kinderen, seven uren lang, ende
destrueerde die stadt algeheel des sonnendaechs voir Alreheiligendach [30 okt.] int
jaer [M IIIIC] LXVIII61.
Item. Daer stonden in XXXII prochiekerc, vier abdieen, die vier biddende oorden,
behalven die andere goidshusen62.

58
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Lodewijk XI herwon Normandië in januari 1466, maar moest zich eind 1467 en in de zomer
van 1468 teweerstellen tegen Frans II van Bretagne.
Vgl. H.C.H. Moquette, ‘Pestepidemieën in Rotterdam’, Rotterdamsch Jaarboekje III.3 (1925)
12: Volgens keuren van Amsterdam, Dordrecht en Rotterdam heerste er pestgevaar tussen
1467 en 1469; J.S. van Veen, ‘De pest en hare bestrijding in Gelderland, in het bijzonder te
Arnhem’, Bijdragen en mededeelingen ... Gelre VI (1903) 5: volgens een brief van de
magistraat van Nijmegen (aan de vergadering te Arnhem?) dd. 20 jan. 1468 werden allen
die vanwege de pest ... buiten de stad waren gelast weer terug te keren.
Na het verdrag van Péronne (14 oktober 1468; zie daarover vooral K. Bittmann, ‘Die
Zusammenkunft von Péronne. Ein Beitrag zur Kritik an den Memoiren des Philippe de
Commynes’, Historische Zeitschrift CLXXXIV (1957) 19-64 en id., Ludwig XI. und Karl
der Kühne I.1 (Göttingen, 1964) 193-367) verschenen Karel de Stoute en Lodewijk XI op
27 oktober 1468 voor Luik.
Vgl. I. [Vrancken-]Pirson, ‘La destruction de la cité de Liège en 1468 par Charles le
Téméraire’, Chronique archéologique de Liège XXXIX (1948).
Luik had een kathedraal, 7 collegiale kerken, 4 abdijen (2 binnen de stadsomwalling en 2 in
de directe omgeving - een daarvan was van de Augustijnen, één der ‘biddende orden’), 24
parochiekerken binnen de stad en 6 in de voorsteden, vestigingen van de Franciscanen,
Dominicanen, Carmelieten (de drie overige ‘biddende orden’) en andere orden.
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Item. Heyentonger bij Ludic wart gedestrueert in de maent van october int jaer
LXVIII63.
Item. Die guede grave van Oostervant starf daechs na sinte Lijsbetsdach [20 nov.]
int jaer [M IIIIC] LXX in den Briel, ende wart vandaen gevoert mit groter droefheit
tSintemartijnsdijck ende daer begraven64.
Dat lant van Voren beclagen mach
de edelen grave van Oesterfants sterfdach.

[f. 263v] Vand den hoofden buten Rotterdam.
Item. Int voirs. jaer van [M IIIIC] LXVII waeren die hoefden gemaict tot Rotterdam
buten der haven, ende doen was oeck die statboem ende die plaetse gemaict ende
uutgesteken daer den craen stont, after meester Pieters huys upte haven, voer dat
Moriaenshooft65.
Van dat mijn heere van Bourgoengen sijn wijf besliep, des conincx suster van
Engelant.
Item. Int jaer dusent IIIICLXVIII in junio besliep mijn genadigen heere van
Bourgoengen tot eenen wijve die suster van den coninc van Ingelant Eduwaert,

63

64
d
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Vgl. p. 35 noot 46. Tongeren had na Brustem (zie hiervoor p. 35 noot 44) haar vestingwerken
moeten slechten. In 1468 werd Tongeren even heroverd door de Luikenaren (9 oktober 1468),
maar kort daarop weer door troepen uit Bourgondië en Savoye bezet (12 of 13 okt.); de stad
kocht een plundering op 14 okt. met 2.000 Rijnsgulden af (Vaughan, Charles the Bold, 29,
30; H. Baillien, Tongeren, België's oudste stad (2e dr.; Tongeren, 1965) 43, 44). Het verhaal
over de vernietiging van Tongeren: Divisiekroniek XXX.17, f. 356, 357.
Frank van Borselen stierf op 19 november 1471 te Den Briel (Divisiekroniek XXX.33, f.
366).
Vanaf hier tot Moriaenshooft gedrukt in Bronnen II, 628.
In de 14e eeuw waren de beide platen in de rivier voor de stad ingedijkt en bebouwd en door
bruggen met de oude stad verbonden: het Oost- en het West-Nieuwland (vgl. ook p. 25 noot
93). Daardoor was de monding van de Rotte, die tussen de bedijkte platen lag, een
binnenhaven geworden, de Kolk. Om deze beter toegankelijk te maken werden twee hoofden
in de Maas gelegd. Aan de noordzijde van de haven, de Steiger, werd een beschoeiing van
staande houten palen, de statboem, aangelegd. Aan die kade werd ook de kraan voor het
lossen van de schepen bij laag water geplaatst, nadat voor een en ander in 1461 van het
Hoogheemraadschap van Schieland vergunning was verkregen. Het Moriaenshooft was een
huis, staande aan de Steiger; mr Pieter was vermoedelijk Pieter Jansz. van de Sluys of van
Rotterdamme, medicus (zie OAR, inv.nrs 1624-1626).
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ende zij trouden binnen der stede van den Damme ende besliepen te Brugge. Ende
die feeste was so groot dattet wonder was te sien66. Ende tenselven tijde waeren
luyden, die venijn deden in bornputten bij mijns heren hof, ende valsden dat water
mit venijn om enige te doden. Ende mijn heere van Brugdam, die costelic ter feeste
was, starf haestelic in deselve feeste; men seide dat sijnen baert genet was in water,
dat gevalst was67. Ende sij dedent oick in wijwater voer die kerken. Ende daer waren
luyden om gevangen ende in bevonden to Brugge, te Middelburch ende andersins,
ende sij worden naect ghesleept bij der straten ende tot elken hueke mit een gloeyende
ijser in hoer lijf gesteken ende up hoir lijf gestreken, ende also uutwaert gevoert ende
gebrant68.
Ende binnen denselven zomer vergaderde den coninc van Vranckerijc veel volcx
ende quam up mijns heeren palen. Ende mijn heere quam hem tiegens well mit
hondertduysent man; men seide datter te paerde waeren wel XCM ende IIIM wagenen.
Maer den grave van Simpoel arbeide zo zeere tuschen
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Het huwelijk tussen Karel de Stoute en Margaretha van York (1445-1503) werd op zondag
3 juli 1468 in de OLV-kerk van Damme ingezegend (over de feestelijkheden: Vaughan,
Charles the Bold, 48-63 en aldaar genoemde bronnen en literatuur); Divisiekroniek XXX.12,
f. 354, 355.
Adriaan van Borselen, heer van Brigdamme, Zoutelande en Sint Laurens, ridder van het
Gulden Vlies, stierf op 6 juli 1468 en werd te Souburg begraven; hij was gehuwd met Anna
van Bourgondië, bastaarddochter van Filips de Goede (Maandblad Nederlandsche Leeuw
XLV (1927) 339, 340, daar abusievelijk: juni); vgl. Vlaamsche kronyk in: Ch. Piot, ed.,
Chroniques de Brabant, 235.
Vgl. over leprozen en vergiftiging van bronnen: Joannes à Leydis, Chronicon XXVIII. 3, p.
244: ‘Anno Domini 1309 omnes leprosi comburebantur per universam christianitatem pro
eo quod latenti proposuerunt pacto homines sanos leprae veneno intoxicare, quos potuissent
inficiendo quasi omnes fontes suo sanguine leproso per diminutionem emisso’, kort
weergegeven in ‘Chronycke van Nederlant van den jaere 1027 tot den jaere 1525’ (Piot, ed.,
Chroniques de Brabant, 18): ‘Eodem anno (nl. 1309) werden verbrandt die besiecte lieden,
want zij het volck wouden vergeven.’ Een topos, waarin ook de Joden een tol toebedeeld
kregen: leprozen, omgekocht door de Joden die op hun beurt weer in dienst stonden van de
Moslim-koning van Granada, werden in 1321 in de Languedoc ervan beschuldigd bronnen
te hebben vergiftigd om de christenen uit te roeien en werden deswege verbrand (Ph. Ziegler,
The black death (Harmondsworth, 1975) 99). Voor 1468: vgl. Kervyn de Lettenhove, Histoire
de Flandre V (Bruxelles, 1850): ‘...et l'on prétendait que les gardiens des lazarets, impatients
de s'enrichir par le fléau, infectaient, par la communication des dépouilles des pestiferées,
les sources, les puits et jusqu'à l'eau bénite des églises’ (helaas zonder bronvermelding).
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Beleg en verwoesting van de stad Luik door hertog Karel de Stoute, 1468
Tekening in de kroniek Florarium Temporum van Nicolaas Clopper uit het klooster Marienhagen bij
Eindhoven, voltooid 1472.
Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Hs. nr. CX 2, f. 322
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beide als datter geen strijt en geviel, maer worden wel verenicht, God lof, ende
ruymen alle uten velde in de maent van october anno [M IIIIC] LXVIII69.
[f. 264] Ende die van Ludic stonden doe weder up jegens mijn heere van Bourgoengen,
ende den coninc van Vranckerijc, die jegens mijn heere was ende te velde lach mit
sijn volc, ende doen hij verenicht was mit mijn heere toech hij mit mijn heere van
Bourgoengen mit sijn volc voer Ludic, ende belagen die stad omtrent achte dagen70.
Ende voer Ludic liggende quamen die Lukenaers uut snachs mit subtylhede ende
vernamen dat sein van des conincx ende van mijns heeren heer, ende quamen mitten
selven seine also na mijns heren tente, dat sij daer worden vechtende ende vele heeren
ende andere personen dootslogen71. Ende maicten sulken gerufte in den heere dat
den coninc van Vranckerijc mit sijn volc all riepen: Bourgoengen, Bourgoengen!
Ende terstont toech mijn heere craftelic mitten coninc in die stadt ende wan se
craftelic, ende sij slogent in der hitten all doot dat in de stad was van mannen, wijven
ende kinderen, ende worpender vele in de Mase, die verdroncken, ende slechteden
poorten ende muyeren ende tmeerredeel van den huyssen, die in de stad stonden, tot
niet ende totten gronde toe.
Van der huldinge shertogen van Bourgoengen, die was in den Hage gehult upten
XXIen dach van julio int jaer [M IIIIC] LXVIII72.
Item. Doen mijn heere van Bourgoengen Kaerle, hertooch Philippus zoon, Ludic,
Dinant ende all dit ingewonnen hadde doen quam hij in Brabant ende in Vlaenderen,
ende daer begeerde hij groote scattinge van den lande, ende gaven hem up jaren te
betalen zo groot gelt dat iicx up dees tijt niet en weet te bescrijven73. Ende daernae
quam hij in Hollant, daer wart hij gehult in den Hage upten XXIen dach in julio anno
LXVIII, daer hem die gedeputeerde van
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Hier wordt gedoeld op de ontmoeting van Lodewijk XI en Karel de Stoute te Péronne (9-14
oktober 1468), waartoe Lodewijk van Luxemburg, graaf van St. Pol, connétable van Frankrijk
(† 1475) is opgetreden als belangrijkste bemiddelaar, althans volgens o.a. de Divisiekroniek
XXX.14, f. 355, 356 (vgl. Vaughan, Charles the Bold, 54).
Herhaling van de bestraffing van Luik, 30 okt. 1468 en volgende dagen.
Vgl. Divisiekroniek XXX.17, f. 357: lijst van slachtoffers.
Ibidem XXX.22, f. 359.
In 1468 vroeg Karel de Stoute in Vlaanderen een bede gespreid over 9 jaar; het bedrag bleef
hetzelfde, maar werd over 16 jaar gespreid. Op jaarbasis betekende dat in Vlaanderen 188.040
ponden parisis (W.P. Blockmans, De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang
van Middeleeuwen naar nieuwe tijden (1384-1506). Verhandelingen van de Koninklijke
academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België. Klasse der letteren,
jaargang XL, nr 90 (Brussel, 1978) 385, 632).
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den steden den eedt deden voir hoir poorteren, elcx voer den sijnen74. Maer doch hij
toech tot sommigen van den [f. 264v] hooftsteden daer hij bijsonder gehult wart ende
sijnen eed dede, ende hem wart oick in Hollant, in Zeellant ende in Vrieslant
geconsenteert een bede van 80.000 pont Hollants sjaers, acht jaeren duerende75. Ende
doen quam hij in Hollant ende sat taudienciee ende ontfinc upte groote saal in den
Hage alle supplicacien ende hoerde alle clachten van een yegelijc die comen woude
ende sat daer openbaerlic, costelic toegemaict, mit allen sijnen heeren van XII uren
tot II off III uren na den middage toe76. Mer luttel cregender expedicie, zij worden
gewijst deen totten cancellier77, dander totten financiers78, die dorde voer den Raedt
van Hollant79 ende also voirt. Maer was gedaen om tgestant van den lande te weten,
also men seide. Ende tenselven tijde zo gaf mijn genadigen heere sijnen dienaers,
die hem bade, costerieen ende alle andere officien in allen steden, hoe se genoomt
waeren, ende all wast dat die steden daer privilegien off hadden nochtans zo gaf hijt
wech. Ende het costede die steden veel guets dat zijt wederstonden, maer niet all en
conden zijt wederstaen80. Ende doen worden oick verhuyert, diewijl dat hij in den
Hage was, all baeljuscippen, scoutambochten, clercambochten, dijcgraefscippen
ende allen anderen officien die mijn heere voirs. verhueren woude, ende dat deden
die rentmeesters van mijns

Vgl. H. van der Linden, Itinéraires de Charles, duc de Bourgogne, Marguérite d'York et
Marie de Bourgogne, 1467-1477 (Bruxelles, 1936) 10: Sluis (14-16 juli), Middelburg (16-17
juli), Den Briel (18 juli), 's-Gravenzande (19 juli), 's-Gravenhage (19-22 juli), Leiden (22
juli), Haarlem (23 juli), Amsterdam (23-24 juli), Leiden (24 juli), 's-Gravenhage (14-27 juli),
Delft (27 juli), 's-Gravenhage (27-30 juli), 's-Gravenzande (30 juli), 's-Gravenhage (30 juli-1
aug.), Zierikzee (1 aug.), Antwerpen (2 aug.); volgens M.Z. Boxhorn, Tonneel ofte
beschrijvinge des landts ende steden van Hollandt ende West-Vrieslandt (Amsterdam, 1632)
56, 57 legden op 21 juli in 's-Gravenhage 55 edelen, 21 steden, 10 West-friese dorpen, 8
baljuwschappen, Texel en Wieringen de eed af (het formulier aldaar, p. 57, 58).
75 Gespreid over 15 halve jaren vroeg en kreeg Karel de Stoute 532.800 schilden à 15 stuivers
(Wagenaar, Historie IV, 102, 103).
e Sic.
76 Vgl. Divisiekroniek XXX.22, f. 359: ‘Ende in Den Haghe wesende sadt hij daer selver in
persoone ter audientie in die groote sale driemaal ter weken ende dede eenen degelycken
recht ende justicie rijcke ende arme ende en sach niemant aen want hij een rechtvaerdich
justicier was’.
77 Op dat moment Pierre de Goux († 1471).
78 De Rekenkamer.
79 Het Hof van Holland onder voorzitterschap van de stadhouder.
80 Ook Rotterdam behoorde tot de steden wier privileges werden aangetast, maar de stad kreeg
in 1470 genoegdoening van de landsheer (OAR, Inventaris, nr. 2869; H. ten Boom, ‘De
eerste secretarissen van Rotterdam’, Rotterdams Jaarboekje VIII.7 (1979) 151-179).
74
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genadigen heeren wege bij der barnender caersse. Wier meest om geven woude die
was die naeste, hij waer nut off onnut daertoe dat was all eens, updat sij borge hadden
te setten, twelck was een qualic varen van den lande, als men doen seide. Want oic
nye desgelijcx tevoeren gesien noch gehoert en was in geenen lande81.
Sedert dat men brochte/ter marct ende men vercofte/officien om gelt,
doen wart trecht verloren/ dat men daer tevoeren/in groter eeren helt.
Quade, domme knechte/sitten nu te rechte/om hoir groet present;
goede, vroede lieden/moeten hem gemieden/te doegen hoir jugementf.

Hierom ist recht gescent up dees tijt.
[f. 265] Vang een groete vluet.
Upten Elfdusent maechdenavond [20 okt.] int jaer dusent IIIICLXVIII was also
groeten vluet dat nyement so out en was die sulken vluet beleeft hadde, want zij was
boven sinte Lijsbettenvluet82 die voortijts was, doen Zuuthollant inbrack, ende zij
was anderhalven voet rechtup hoeger dan die vluet die eens was upten Palmesondach83.
Ende ic Jannes Allertss. sach dattet stont boven upten dijck tot Rotterdam voer die
Sciedamse poort ende stont ter halven dijcke, ende men sloech die clock dattet volc
daer ter lantweere loepen souden als zij deden. Ende daer braken in veel coornlanden
in Hollant ende in Zeellant, Allblasserwaert, Crimpenrewaert, ende overall
verdroncken veel beesten maer geen volc84.
Dit zijn die versen daeroff:
Ursula nocte tua satis ecrescit labe limpha.
Tsavonts laet voer sint Ursellendach [20 okt.].
de zee men hoeger dan den dijck sach.

Inth jaer XVC ende tseventich op Alreheyligendach [1 nov.] tsavonts tusschen acht
ende negen uren soe was die vloet soe hooge, dattet water liep meer dan anderhalve
voet over die Hoochstraet binnen Rotterdam tot diversche plaetsen als bij de
Schyedammerpoorte, bij de nyeuwe ende oude Kerkstraete, bij de Wagenstraete daer
men vaert nae der Gouwe, ende braeken inne Charloes,

81

In 1477 werd in artikel 16 van het Groot Privilege voor Holland en Zeeland de verpachting
van ambten afgeschaft.
f In de marge: Nota.
g Vanaf hier tot geen volc gedrukt in Bronnen II, 628.
82 Zie p. 18 noot 55.
83 1446; Gottschalk, Stormvloeden II, 175-184; Zuid-Holland: 178, 179.
84 Ibidem, 220-223.
h Vanaf hier tot sodanighen vloet gedrukt in Bronnen II, 634. Het handschrift is dat van een
klerk ter secretarie van Rotterdam uit het laatste kwart van de zestiende eeuw, zie inleiding
p. 3.
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Crimpenerwaert, Papendrecht, Roon, Putten, Voorne, Rijnlandt van de Muederdijck,
Schouwe in Zeelandt, geheel Vrieslandt alwaer meer dan twintichdusent menschen
verdroncken, tHontsbosch, ende in Brabant ende Vlaenderen ontallicke landen ...i
ende was noyt tevoeren van soedanighen vloet ...j85.
[f. 265v] Van Eduwaert, coninc van Ingelant, daer mijnen genadigen heere van
Bourgoengen die suster off hadde tot eenen wijve86.
Item. Het is gebuert in Ingelant int jaer M IIIIC ende tsestich dat een grave in Ingelant,
gehieten die grave van Wervic87, upstont mit groter menichte van volke, die hij
vergaderde tot Calis bij toedoen van hartooch Philippus van Bourgoengen, ende
quam over van Calis tot Santwijc88. Ende veel van den Ingelsen vielen hem bij ende
creech zooveel volcx bijeen, dat hij coninc Heinric strijt leverde; ende somtijts wan
hij die strijt ende somtijts verloes hij weder, ende vochten veel zwaerrer strien jegens
malcander also dat int eynde Warvic te boven ghinc89. Ende dede veel groeter heeren
onthoofden90 ende vinc coninc Heinric ende leyden up groete sloten ende na upten
Tuer voer Lonnen

i Twee woorden onleesbaar wegens watervlekken.
j Een regel onleesbaar wegens watervlekken.
85 Ibid. 624-708; Zuid-Holland: 654-670. Voor Rotterdam: 663 (aanhaling uit dit Oud
Memoriaal); Rhoon: 659; Putten: 657-661; Voorne: 656/ 657; Rijnland: 667-669; Schouwen:
646-651. Met de Muiederdijk wordt mogelijk bedoeld de dijk bij Leimuiden; tussen
Amsterdam en Muiden dijkdoorbraken in de Diemerdijk, daardoor overstroming van o.a.
Rijnland tot de Hoge Rijndijk.
86 Over de relatie tussen Edward IV van Engeland (1442-1483) en Karel de Stoute: P.M. Kendall,
Warwick the kingmaker. London 1957; een goed overzicht: E.F. Jacob, The fifteenth century
1399-1485 (2. ed.; Oxford, 1969) 518 vlg. In de Divisiekroniek wordt ampel aandacht besteed
aan de betreffende gebeurtenissen: XXIX.33; XXX.30, 31, 35, f. 335, 364-366, 368, 369.
87 Richard Neville, graaf van Warwick (1428-1471), de ‘kingmaker’.
88 Op 26 juni 1460 landde Warwick met in zijn gezelschap de latere Edward IV bij Sandwich.
89 Na een verwarrende reeks schermutselingen, waarbij Edwards vader Richard van York
sneuvelde bij Wakefield (21 december 1460) opende Londen weer op 27 februari 1461 haar
poorten voor Warwick en Edward.
90 De executies waarop hier wordt gedoeld kunnen die zijn na de slag bij Northampton (10 juli
1460), toen Thomas, lord Scales werd vermoord; na Wakefield, toen de graaf van Salisbury
werd onthoofd; maar waarschijnlijk die na de slag bij Mortimer's Cross (3 februari 1461),
waar Edward van York de graven van Pembroke en Wiltshire overwon; op de marktplaats
van Hereford werden toen Owen Tudor en enige andere aanhangers Van Hendrik VI
(1422-1471) onthoofd.
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ende deden wel bewaeren91. Ende zij makeden Eduwaert coninc92, een hertogenzoon
van Joric, ende die verjagede den hartoge van Exester93, den hartooch van Sommerset94
ende meer ander heren, die in mijns heeren lande quamen van Bourgoengen ende
worden van den heere van Bourgoengen onthouden. Ende dese coninc Eduwaert,
gecroent wesende, regierde van tjaer tsestich tot int jaer LXX. Het gebuerde dat int
jaer LXX dese grave van Warvic uut Ingelant verdreven wart om sonderlinge saken
wille, want tgemeen volc van Ingelant beminden hem95. Ende het gebuerde int jaer
LXIX, datter een grote menichte van volke upstont int Noortcontrey van Ingelant
ende voerden in hoir bannieren eenen ploech ende groete, hoege schuenen, ende
streden jegens coninc Eduwaert daer veel volcx an beiden sijden doot bleven96, ende
hateden coninc Eduwaert omdat hij sijn munte gelicht hadde97 ende omdat hij sijn
ge-
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Hendrik VI was na de slag bij Northampton (10 juli 1460) in handen gevallen van Warwick
en naar Londen overgebracht, maar medio februari 1461 wist zijn vrouw Margaretha van
Anjou (1430-1482) hem weer in handen te krijgen; pas in mei 1465 werd hij weer gevangen
genomen en in de Tower opgesloten.
Edward IV werd op zondag 28 juni 1461 te Londen gekroond.
Henry Holland, hertog van Exeter (*1430) vertrok op 3 juli 1463 in het gezelschap van
Margaretha van Anjou naar Vlaanderen; hij ontving van Karel de Stoute een jaargeld (als
‘comte d'Yvenchier’).
Edmund Beaufort, graaf en hertog van Somerset († 1471) bevond zich ook in dat gezelschap
en genoot eveneens ondersteuning van Karel de Stoute.
Warwick, wien door Lodewijk XI in juni 1467 Holland en Zeeland als buit was voorgespiegeld
als beloning voor Engelse deelname aan de uitschakeling van Karel de Stoute nadat hij de
Lancasters zou hebben hersteld op de Engelse troon - een ‘volte-face’ die mogelijk was
geworden nadat hij, mede door het huwelijk van Edward IV met Elisabeth Woodville
(1437-1492) in 1464, wier familie door de koning werd begunstigd ten detrimente van
Warwicks familie, lijnrecht tegenover de koning die hij op de troon had geholpen was komen
te staan -, voer in juli 1469 vanuit Calais naar Sandwich; in april 1470 verliet hij Engeland
weer.
In juli 1469 was een opstand uitgebroken in Yorkshire; Warwick profiteerde daarvan en wist
op 20 juli 1469 Londen te veroveren. Uiteindelijk wist Edward IV zich voorlopig toch te
handhaven en werd Warwick gedwongen het land weer te verlaten.
In 1464 voerde Edward IV een munthervorming door, waardoor goud en zilver toestroomden
naar diverse koninklijke munten (drie nieuwe munten werden ingericht, maar bestonden
slechts korte tijd); een reactie: ‘At the beginning of this money, men grogyd passing sore,
for they could not reckon that gold not so quickly as they did the old gold. And men might
go throughout a street or through a whole parish before that he might change it. And some
men said that the new gold was not so good as the old gold was, for it was alloyed’ (M. Clive,
This sun of York. A biography of Edward I (2nd ed.; Londen, 1975) 106, 107, 112, 113).
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meente scattede98. Ende als Warvic aldus verdreven was, zo ruymde hij Ingelant ende
quam bij den coninc van Vranckerijc ende oick bij coninc Heinricx zoon99 ende bij
coninc Heinricx wijf, dochter van den coninc van Cecilië100, daer sconincx moeder
van Vranckerijc oick een dochter off is1. Ende creech geleide van den coninc van
Vranckerijc, want hij hadde gaerne in Calis geweest maer het wart voer hem
toegesloten ende gehouden2 tot mijns heeren behoef van Bourgoengen, Karel, ende
dieselve Karel, hartoge van Bourgoengen, hadde teenen wijve die suster [f. 266] van
den coninc van Ingelant Eduwaert3. Ende dede daerom mijn heere van der Vere4 mit
meer heren, ridderen, ende knechten mit hulken, galeyen ende veel scepen vol
gewapens volcx vaeren doer die hoofden voer die Cheyne5 voer Honichfloor6 ende
die cust lanx. Ende Warvic lach mit sijnen scepe voer Cheynhoofde7. Ende mijn
heere van der Vere mit sijnen volke barnden een deel van Warvix scepen ende Warvic
weeck te Vranckerijcwaert in bij den coninc van Vranckerijc, ende was daer bij hem
ende in sijnen lande van Vranckerijc eenen zomer lang8. Ende mijn heer van der
Veere lach alle den zomer int jaer [M IIIIC]LXX alsoe upt water mit sijnen scepen
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Hoewel Edward zeer om geld verlegen was (en dat ook afperste), vroeg hij slechts tweemaal
via het Parlement een directe bijdrage (in 1463 kreeg hij £ 37.000 voor de verdediging tegen
de Schotten; in 1468 voteerde het Parlement scheutig ten behoeve van een oorlog tegen
Frankrijk); in 1467 beloofde hij het Parlement dat hij voortaan op zichzelf zou kunnen teren.
Desondanks waren er tijdens zijn regering herhaaldelijk vele klachten (Clive, Sun, 92, 122,
125; J.R. Lander, Conflict and stability in fifteenth century England (Londen, 1969) 103,
104).
Edward (1453-1471).
René van Anjou (1409-1481).
Onjuist: de moeder van Lodewijk XI was een zuster van René van Anjou.
Op 16 april 1470 arriveerde Warwick in de haven van Calais; de toegang tot de stad werd
hem verhinderd door Sir John Wenlock. Vanuit Calais zeilde Warwick naar Honfleur, waar
hij op 1 juni 1470 arriveerde. Over Calais: G.L. Harriss, ‘The struggle for Calais: an aspect
of the rivalry between Lancaster and York’, English Historical Review LXXV (1960).
Nl. Margaretha van York.
Wolfert van Borselen († 1487). In de literatuur wordt ook opgegeven diens vader Hendrik
van Borselen, sedert 1467 graaf van Grandpré, die echter in 1470 meer dan 70 jaar oud was,
hij stierf in 1474; zoals vaker werd de zoon die de titels van de vader zou erven nog tijdens
het leven van zijn vader met diens titels aangeduid (vgl. Divisiekroniek XXX.30, f. 364:
Hendrik).
Seine.
Honfleur.
Nl. Honfleur aan de Seinemonding.
Warwick overlegde in juni en juli 1470, o.a. in Amboise (juni), met Lodewijk XI en verzoende
zich daar met Margaretha van Anjou, de vrouw van Hendrik VI.
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om Warvic te keeren, dat hij in Ingelant niet comen en soude, off hem te wachten
ende te vangen9. Maer die grave van Warvic makedet ymmer also mitten coninc van
Vranckerijc ende mitten jonge coninc Heinricx zoon, die acht jaer mit sijn moeder
verdreven hadde geweest van Warvic, want Warvic coninc Heinric, vader van den
voirseiden jonge voertijts gevangen hadde, also voirscreven staet.
Ende ymmers makede hijt also mitten coninc van Vranckerijc, dat hij scepinge
ende volc creech van den coninc van Vranckerijc, daermede dat hij wederovervoer
in Ingelant10. Men seide dat die jonge Heinricx zoon ende sijn moeder mede
overvoeren11. Ende als dese grave van Warvic aldus over quam in Ingelant zo riep
dat gemeen volc al ‘Warvic’. Ende hij versamende een grote menichte van volke
ende quam tot coninc Eduwaerts toe. Coninc Eduwaert, dit vernemende, vergaerde
oick veel volcx ende quam mit sijnen volke na Warvic toe. Ende onder all hadde den
coninc bij hem een brueder van desen Warvic12, ende was bij den coninc een groot
capitein ende hadde veel volcx onder hem. Ende als den coninc meynde jegens
Waervic toe te gaen om hem te bevechten, zoe streec Warvix brueder van den coninc
over tot Warvic sijnen brueder mit alle sijnen volke, ende ander heeren ghingen oick
over tot Warvic mit hoeren volke, also dat den coninc Eduwaert int laetste ommesach
ende vant hemselven alleen mit een cleyn menichte van volke. Ende alle paden waren
beset om hem te vangen off doot te slaen, alsoe dat den coninc, overmits tlijf te
behouden, vloet ende reet eenen wech die men niet gewone en was te rijden mitten
luert Scaels13 ende andere die hij bij hem [f. 266v] hadde; ende en mochte in Lonnen
niet comen, maer hij reet tot Lynnen14 ende daer vant hij eenen hulc van Bergen upten
Zoem15 ende ander scepen die daer lagen, ende slogen hoer paerden voer thoeft ende
ghingen tscepe16. Ende quamen geseilt

9
10
11
12

13
14
15

16

Tevergeefs: Warwicks vloot wist daarentegen een honderdtal Bourgondische schepen te
overmeesteren.
Op 9 september 1470 voer Warwick vanuit St. Vaast-la-Hougue naar Engeland.
Margaretha van Anjou en haar zoon Edward bleven in Frankrijk; zij arriveerden pas op 13
april in Engeland, op dezelfde dag als de slag bij Barnet (zie hierna, p. 48 noot 21).
John Neville (1428/1435-1471), vanaf 1461 markies Montagu, was in juni 1464 door Edward
IV graaf van Northumberland gemaakt, hetgeen de koning echter in 1470 weer ongedaan
had gemaakt; zijn overlopen naar zijn broer is daardoor niet onbegrijpelijk.
Anthony Woodville, sedert 1460 Lord Scales (1442?-1483) was de zwager van Edward IV.
King's Lynn.
Er was regelmatig handelsverkeer tussen Bergen op Zoom en Engeland, zie b.v.T.S. Jansma,
ed., ‘De privileges voor de Engelsche Natie te Bergen op Zoom 1469-1555’, Bijdragen en
Mededeelingen van het Historisch Genootschap L (1929) 41-106.
Op 2 oktober 1470 werd de overtocht gemaakt.
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voer tMaertsdiep17 ende deden hoeren upslach in Tesselt in Hollant, ende quamen
tot Egmonde, van Egmonde tot Haerlem, tot Noortwijck, daer sliep hij een nacht;
tot Leyden, ende sdaechs na sinte Victorsdach [11 okt.] int jaer [M IIIIC] LXX quam
den coninc van Ingelant mit sijnen volke also in den Hage18. Ende mijn genadige
heere van Bourgoengen was up die tijt tot Hesdijn, die mien up die tijt haestige boden
van deser tidingen sende19. Ende die van Calis staken vlus uut die wapen van Warvic.
Ende die coninc was in den Hage tot sdaechs voer sinte Thomasdach [20 dec.] toe
ende toech doe mit mijn heere van den Gruythuse, stedehouder van Hollant, tot
Brugge ende omtrent Hesdijn bij mijnen genadigen heere, ende was daer ende
daeromtrent in Zeellant, in Middelburch, een wijl tijts. Ende vergaderde sijn volc in
Middelburch ende sijn scepen in de Wielinge ende int Zwin tot een groot getal, ende
voer over na die Noortcontrey, daer sijn vrinden waeren mit veel paerden die hij
hadde doen scepen ende omtrent mit IIIM man, alsoe men seide. Ende ghinc tseile
upten sonnendach als men in der Vasten sang Reminiscere, dat was upten Xen dach
van maerte, int jaer [M IIIIC] LXXI, ende quam in Ingelant an de noortcust an20 ende
vergaderde doen alsoe veel volcx dat hij upten Paesdach [14 april] int jaer LXXI
voirs. smargens tot VII uren X off XII mijlen van Lonnen een grote strijt vacht jegens
Warvic21. Ende daer wart Warvic verslegen mit een groet heer, dat sijn broeder was,
ende was gehieten Montegu, ende zij worden vlus tot Lonnen doot gebrocht ende
worden alsoe doot geleit in Sinte Pouwels kerc van hoir middel upwaerts al bloet,
dat se een yegelyc sien mochte22. Ende daer bleef veel volcx doot in den strijt23.
Item. Upten IIIIen dach van meye int jaer LXXI na Paesdach voirs. doen hadde
coninc Eduwaert voirnoemt weder een grote strijt te Wlesberi24, aldaer up die tijt
verslegen worden dese heeren hierna gescreven25. In den eersten Eduwaert,

17

18
19
20

21
22
23
24
25

Ternauwernood waren de schepen van Edward IV c.s. bij het Marsdiep ontkomen aan
verovering door Hanzeschepen; de Hanze was op dat moment in oorlog met Engeland (vgl.
Divisiekroniek XXX.31, f. 355).
Edward IV arriveerde op 11 oktober 1470 met Lord Scales en een aantal medevluchtelingen
in 's-Gravenhage.
Op 14 oktober 1470 arriveerden twee van Edwards edellieden in Hesdin bij Karel de Stoute.
Karel de Stoute gaf Edward IV 20.000 pond voor zijn overtocht die op 11 maart 1471 vanuit
Vlissingen begon; op 13 maart arriveerde de vloot in de Humbermonding, op 11 april bereikte
Edward Londen.
De slag bij Barnet vond plaats op zaterdag 13 april 1471.
De tentoonstelling van de lijken: Divisiekroniek XXX.35, f. 369.
Vgl. een opsomming in Ibidem, f. 368, 369.
Tewkesbury.
Voor opsommingen van gevallen bij Tewkesbury: N. Davis (ed.) Paston letters and papers
of the fifteenth century II (Oxford, 1976) 592-594; J.O. Halliwell (ed.), A chronicle of the
first thirteen years of the reign of king Edward the fourth, by John Warkworth. Camden
Society (Londen, 1839) 18, 19.
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prince van Waels, den soon van coninc Heinric; heer Jan [f. 267] van Sommerset26;
die heere van Wenloc27; heer Emont Hampton28; heer Jan de Wlinor29; heer Willem
Vows30; heer Jan de Lues31; ende meer andere tot duysent toe. Dese waren onthoeft:
die hartoge van Sommerset32; den prior van Sinte Jans tot Lonnen33; heer Gervetz
Clifton34; heer Willem Cray35; Jan de Lues36; Water Courtenay37; Lowijc Miles38; Jan
Flory39; Robert Jaleson40; Willem Grimsby41 verwijst ter doot maer hem wart gracy
gedaen. Dese waren gevangen: Coninginne Margriet ende was coninc Heinricx wijf42;
Anna, des princen wijf van Waels43; die gravinne van Devenchiere44; heere Jan Fortse45;
heere

26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

44

45

John Beaufort, markies van Dorset, jongere broer van de hertog van Somerset (zie hiervoor
p. 45 noot 94) (Paston letters, Warkworth).
John, lord Wenlock, was aanhanger van Edward IV geweest, maar was door deze van zijn
post in Calais (vlg. p. 46 noot 2) ontheven en liep toen over naar Warwick (Paston letters,
Warkworth).
Sir Edmund Hampden, trouwe aanhanger van Margaretha van Anjou (Paston Letters,
Warkworth).
Sere Jhon Leukenore (Warkworth).
Sir William Vaus (Paston Letters, Warkworth).
Sere Jhon Delvis (Warkworth).
Edmund Beaufort, hertog van Somerset (zie p. 45 noot 94) (Paston letters, Warkworth).
Sir John Langstrother (Paston letters; Warkworth).
Sir Gervaise Clifton (Paston letters; Warkworth).
Ser William Carre (Paston Letters); Sere William Cary (Warkworth).
James Delvis, ‘sonne and heire to Sere Jhon Delvis’ (Warkworth); Ser (John) Delvyss (Paston
letters).
Walter Courtenay (Warkworth). Vgl.: Thomas Courtenay, graaf van Devonshire, sneuvelde
(Paston letters; Warkworth); Hugh Courtenay werd onthoofd (Paston letters).
Lowes Miles (Paston letters; Warkworth).
Jhon Florey (Warkworth); Forey of France (Paston letters).
Robert Jacksone (Warkworth); Robert Clerke (Paston letters).
Sere William Gremyby, onthoofd (Warkworth); Ser Will Grymesby ‘yet on lyffe’ (Paston
letters).
Margaretha van Anjou werd in augustus 1475 losgekocht door Lodewijk XI en eind januari
1476 naar Frankrijk gezonden; zij stierf in 1482 op het slot Dampierre bij Saumur.
Gevangenname na Tewkesbury: Warkworth.
Anne Neville (1456-1485), dochter van Richard Neville, graaf van Warwick, was gehuwd
met Edward, zoon van Hendrik VI; zij trouwde later met de jongere broer van Edward IV,
Richard van Gloucester (1452-1485), de latere Richard III. Gevangename na Tewkesbury:
Warkworth.
Anne Neville († 1480), gehuwd met Humphrey Stafford (1402-1460), graaf van Devonshire,
peetmoeder van Edward, de zoon van Hendrik VI. Gevangenname na Tewkesbury:
Warkworth.
Sir John Fortescue (1394?-1476?), werd door Edward IV weer in genade aangenomen; hij
was behalve raadsheer ook een bekend schrijver. Gevangenname na Tewkesbury: Warkworth;
Paston letters: ‘Lord Foskew on lyffe.’
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Joos die doctor Makarel46; Jan Walois47; Jan Perler48; Jan Busser49; Eduwaert Fulson50.
Ende voert worden daer veel verdroncken daer men geen mencye off en maicte, ende
oeck ten selven tijde bleef coninc Heinric doot up sijn bedde in den Tuer te Lonnen51.
Van Kaerle van Bourgoengen, dat men verraden woude52.
Item. Twee off drie dagen na Onsen Lieven Vrouwendach lichtmisse [4 of 5 febr.]
anno [MIIIIC] LXXI doen toech Kaerle, hartooch van Burgoengen, te velde mit
groeter machte van volke jegens den coninc van Vranckerijc, daer hij die strijt jegens
hadde te Monhery53. Ende alle die ridderscippen ende edelen van Hollant ende van
Zeellant waeren al tsamen gewapenderhant ende wel upgeseten voer den XVIen dach
van februario uut Hollant ende uut Zeellant mijn genadigen heere den hertoge te
dienst54. Ende hiervoer, omtrent sinte Martijnsmisse [11 nov.] int jaer LXX hadde
den coninc van Vranckerijc een compact gemaict mit een, die mijns heren van
Bourgoengen bastaertbrueder was55, ende mit een die gehieten was Jan Drasson56, [f.
267v] ende was mijns heren van Bourgoengen bewarer van sijnen broede dat hij self
at, ende noch mit een ridder gehieten heere Jan de Chassa57, dat dese mijn heere van
Bourgoengen vergeven off vermoorden souden. Twelc uutquam bij eenen brieve,
die gesent was tot Hesdin daer mijn heere up die tijt lach, ende den brief quam in
eens andermans handen, dien upbrack, ende was Anthonis, bastaert van

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57

Doctour Makerell (Warkworth).
Jhon Wallys (Ibidem).
Jhon Parkere (Ibidem).
John Bassett (Ibidem).
Edward Fulforde (Ibidem).
Hendrik VI werd op 21 mei 1471 op bevel van Edward IV in de Tower vermoord.
Ook in Divisiekroniek volgt dit chapiter op het Engelse relaas: XXX.36, f. 369.
Verwijzing naar de slag bij Monthléry, vgl. p. 27 noot 4; thans (1471) werd de strijd vooral
in noordwest Frankrijk gevoerd.
Over deze mobilisatie vooralsnog geen nadere gegevens in de literatuur.
Boudewijn van Rijsel, zie p. 36 noot 49.
Jean d'Arçon; Divisiekroniek XXX.36, f. 369; ‘bottelgier’. Vgl. echter M. de Barante, Histoire
des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, 1364-1477 VIII (Bruxelles, 1839) 18: Jean
d'Arçon, afkomstig uit de Bourbonnais, behoorde tot de huishouding van Antoon de ‘Grote
Bastaard’.
Jean de Chassa, afkomstig uit Franche Comté, eveneens behorende tot de huishouding van
Antoon (Barante, Ibidem, 19) had waarschijnlijk het initiatief genomen (Vaughan, Charles
the Bold, 239); volgens Barante (Ibidem, 20): ‘le principal instrument du complot.’
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Bourgoengen58. Die openbaerdet eerst mijn heere van Bourgoengen, sijnen brueder,
ende die verraders liepen ende reden wech haestelic bij den coninc ende warden daer
onthouden, ende dattet uutquam dat was luttel tijt voer Kerssavonde int jaer [M IIIIC]
LXX59.
Item. Mijn heere den grave van Simpoel placht groet bij mijn heere van Bourgoengen
te wesen, ende hij ghinc vlus over totten coninc ende hij nam een stede in die mijn
heere toebehoerde ende gehieten is Sinte Quintijns in Vermendoeys60, ende den coninc
nam oick een stede in die mijns heren was, gehieten Amiens61. Item. Mijn heere van
Bourgoengen voirnoemt ghinc terstont voer Amiens ende beleyde die stad, ende lach
daer niet lange voer, want tmeeste volc van der stad liepen uut die stad ende ruymden.
Ende doen wart mijn heere weder heere van die stad Amiens62.
Itemk. Den hartooch van Gelre die sijn vader gevangen hadde, die was up dees tijt
bij mijn heere van Bourgoengen, ende hij reet heimelic wech mit twee off mit drie
paerden na Gelrelant toe, ende mijn heere van Bourgoengen deden haestelic sueken
ende tot allen plaetsen narijden. Ende hij wart tot Namen weder gevangen van den
baeliu van Namen, die vinc hem upt veer daer hij overvaren soude ende stont verstopt
mit een knecht, ende daerom zoe tastede hij hem an, hij en wist niet dattet mijn jonge
heere was van Gelre dan doen hij hem boven in de vangenis leggen woude. Doen
seide hij eerst dat hij waere die zoen van Gelre; ende den baeliu lietet terstont [f. 268]
mijn heere van Bourgoengen weten, ende mijn heere die deden vlus tot Vilvoorde
upt slot voeren. Item. Daer lach hij up tot na sinte Martijnsdach [11 nov.] int jaer [M
IIIIC] LXXI, doen wart hij vandaer gevoert int slot tot Cortrijc ende vandaer wart hij
gevoert tot Rijssel int slot63.
Item. Mijn oude heere van Gelre, hartooch Aernout, die was te Grave ende lach daer
om int lant van Gelre te comen mit ruste ende mit minne, ende die hooftsteden van
Gelrelant en woudens niet ontfangen64. Ende het gebuerde

58
59
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61
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Antoon de ‘Grote Bastaard’, zie p. 36 noot 49.
Op 13 december 1470 publiceerde Karel de Stoute een manifest, waarin hij de samenzwering
aan de kaak stelde.
Lodewijk van Luxemburg, graaf van St. Pol, was gegoed in Bourgondië, Picardië en Artesië,
was bevelhebber van Karel de Stoute bij Monthléry, maar keerde zich langzamerhand tegen
Karel de Stoute en haalde op 6 januari 1471 de burgers van Saint Quentin over zich aan de
zijde van Lodewijk XI te scharen; Karel de Stoute confisceerde daarop de Bourgondische
goederen van St. Pol (zie ook p. 41 noot 69).
Op 2 februari 1471 viel Amiens in handen van Lodewijk XI.
Amiens werd niet heroverd (vgl. Divisiekroniek XXX.37, f. 370).
In de marge: Nota. Van den hartooch van Gelre.
Vgl. p. 31.
Houding steden: Divisiekroniek XXX.43, f. 372; deze episode uitgebreid in Willem van
Berchen, Kroniek, 122-126.
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Bladzijde van het manuscript van de ‘Rotterdamse kroniek’, handschrift van Cornelis Jansz., ca. 1495
Gemeentearchief Rotterdam, Oudstadsarchief inv. nr. 690, f. 268v
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dat hij haestelic te Grave starf een off twee dagen voer off na sinte Pietersdach in
sille [22 febr.] int jaer [M IIIIC] LXXIII65. Men seide dat hij twee off drie dagen doot
geweest hadde eer ment openbaerde, want mijn heere van Perwis66 quam van mijns
genadigen heeren wegen van Bourgoengen wel met hondert glavien volcx in Grave
eer hartooch Aernout begraven was, also men seide.
Item. In denselven zomer int jaer LXXIII quam hartooch Karel in Gelrelant ende
lach voer Nymmage, ende hij creech sijnen wille van den geheelen steden ende lande
van Gelre ende wart overall gehult67. Ende het was up dat jaer den scoensten zomer
die oit man leefde. Ende hartooch Karel toech mit scoenen state uut Gelrelant na
Lucenburch toe totten keyser van Romen Ludevicus, die tot Lucenburch toe gecomen
was om mit mijn heere, den hartoge van Bourgoengen, te spreken68.
[f. 268v] Iteml. Int jaer dusent IIIICLXXI upten XXVIIIen dach van meye waeren tot
Rotterdam te coepe rijpe kerssen ende krieken, ende die rapen gemayt ende gedorsen
tot veel plaetsen; item den taru ende den rogge was all in voer sinte Jacobsdach [25
juli], want men brochte uut Zeelant tot Rotterdam ende voert in Hollant voer sinte
Jacobsdach nyewen taru te coepe. Item. Die wijndruyven waeren tsinte Pietersdage
ingaende oest [1 aug.] wel rijp ende den nyewen most quam tot Rotterdam van
Dordrecht wel guet up sinte Jansdach decollacio [29 aug.]. Ende het was een zeer
droech ende een heet jaer ende tlant was in Hollant noch zoe droech van water tuschen
sinte Martijnsdach [11 nov.] ende sinte Katrijnendach [25 nov.], dat die beesten, die
noch overall uutgingen, tot veel plaetsen in Hollant nauu water gecrigen en conden
in de weye te drincken.
Item. Die kerc ende die kerctoorn tot Naeldwijc barnden all suver off van den blixem
ende donder die was up sinte Barbarenavonde [3 dec.] int jaer [M IIIIC] LXXI snachts
tot XII huyeren69.

65
66
67
68

Over de dood van Arnold van Gelre: p. 31 noot 25.
Jan, heer van Perwez, Duffel en Geel.
Vgl. p. 31 noot 26.
Toespeling op de ontmoeting van Karel de Stoute en keizer Frederik III (1440-1493) in Trier
(okt. 1473); naar Luxemburg had Karel de Stoute kort daarvoor ontboden ‘alle graven,
baroenen, ridderen, heeren ende vasallen’ (vgl. Divisiekroniek XXX.50, f. 375, 376). Over
deze samenkomst: A.G. Jongkees, ‘Trier 1473’, Spiegel Historiael VIII (1973) 551-557.
l Vanaf hier tot de collacio gedrukt in Bronnen II, 628.
69 Deze opgave klopt met gegevens in het cartularium van het kapittel te Naaldwijk en het
cartularium van de H. Geest aldaar (mededeling gemeentehuis Naaldwijk).
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Hanct u hoyke na den wint
Ende gebaert u als een kint
Weest altijt siende blint
Halspelt al dat men u spint
Ende weest altijt coelgesint
Soe suldi ter warelt sijn gemint.
Och, off zij te kennen waren
die anders sijn dan zij gebaren.

[f. 269] Itemm. Upten XVen dach van meye anno [M IIIIC] LXXIII waeren tot
Rotterdam te coepen rijpe krieken, ende upten Ven dach in meye anno LXXIII barnde
die kercke van Ouderscie, den toorn ende all dat dorp70. Item. Up sinte Jansavonde
decollacio [28 aug.] anno LXXIII was tot Rotterdam nyeuwen most.
Item. Terstont na Jaersdach, doe men began te scrijven int jaer ons Heeren dusent
IIIICLXXII, doen begonde een commete an de hemel te scijnen ende sceen of se doer
een hoorne van eenen lantaerne ghescenen hadde, maer die raeyen die waeren claer
ende zeer lang, ende stonde geraeyt langes den hemel gelijc men die rayen van der
zonne maelt, ende stont eerst int zuutoeste ende rayede noortwestwaerts over, daerna
stont se int noortooste ende rayede zuutwestwaerts over, daerna stont se recht int
weste ende rayede oostwaerts over ende sceen alle die maent van januarii uut ende
zij ghinc somtijts omme gelijken den anderen firmamente; ende beleve ic watter na
gescien sal, dat mach ic bescrijven71.
Item. Tes waer dat hartoch Karel van Bourgoengen altijt dairna int velt lach ende
oirloochde upt een lant off upt ander lant, ende hij wart verslegen voer Nansy in een
strijt upter heiligen Drieconingenavonde [5 jan.], was up een sondach int jaer [M
IIIIC] LXXVII72.
1528n
Upten zesten dach in maert in den jaere acht ende twintich quam Maerten van
Rossem mit Willem van Gendt als hoopluyden van den hertoch van Gelre in den
Hage des naenoens omtrent tusschen twee off drie uuyeren, twelck was up een
vrijdach, ende scheyden weder vandaer sondaechs smorgens tacht uuyeren. Ende
namen veel schuyten mit goet geladen mit hemluyden, twelck

m Vanaf hier tot bescrijven gedrukt in Bronnen II, 628.
70 Over deze brand van Overschie zijn geen nadere gegevens bekend.
71 Deze komeet ook vermeld in Divisiekroniek XXX.39, f. 370. Vgl. de voorspelling van Jan
van Wesalia: A. Abel en M. Martens, ‘La rôle de Jean de Vésale, médécin de la ville de
Bruxelles dans le propagande de Charles le Téméraire’, Cahiers Bruxellois I (1956) 41-86.
72 Zie hierna, p. 60.
n Vanaf hier tot wat lang de hand van Dirck Pel.
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zij brochten binnen Utrecht. Ende zij brantscatten den Haech voor acht ende
twintichduysent gulden, waeroff hemluyden mede gegeven worde in gelt ende silver
(soe ick verstont) achtduysent gulden. Ick was mede in den Hage ende die mij van
afteren gesien hadde soude gemeent hebben dat ick geloepen hadde, want ick touffde
wat lang73.
[f. 269v] Item. Van tbeginsel van den vasten [8 febr.] tottet jaer toe [M IIIIC] LXXII
tot Alheiligendage [1 nov.] toe lach hartooch Karel van Bourgoengen int velt mit
veel volcx van wapenen74, ende hadde alle den somer int velt gelegen in
Noormandien75, ende verbarnde, alsoe men seide, over den XVC dorpen ende cleyne
steden in Noormandien76, want hij was mit sijnen volke up vijf off ses mijlen na
Parijs. Item. Hij was voer Ruaen77, voer Diepen78, voer Beavais79; ende wat hij dede,
den coninck van Vranckerijc en openbaerde hem nergens jegens mijn heere den
hartooge80 ende daer en was nyement van sconincx wege, die hem meer moeyde
jegens mijn heere dan den grave van Simpoel81. Ende dese grave van Simpoel quam
hiernae bij mijnen heere van
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74
75
76

77
78
79

80

81

De tocht naar 's-Gravenhage vond plaats tussen donderdag 5 en dinsdag 10 maart 1528; het
verblijf in 's-Gravenhage: 6-9 maart, dus tot maandag (D.S. van Zuiden, ‘De plundering van
Den Haag door de Geldersen, 6-9 maart 1528’, Die Haghe VIII (1911) 130-152.
Op 6 juni 1472 verklaarde Karel de Stoute de oorlog aan Lodewijk XI (over deze episode:
Vaughan, Charles the Bold, 76-83); Divisiekroniek XXX.39, f. 370, 371.
In Normandië hoopte Karel op een vereniging met de troepen van zijn bondgenoot Frans II
van Bretagne, die ook werd gesteund door Edward IV.
Vooral de verovering van Nesle ging gepaard met veel bloedvergieten (over deze expeditie
vooral: Journal de Jean de Roye connu sous le nom de chronique scandaleuse, 1460-1483,
publié ... par B. de Mandrot, I (Paris, 1894) 268-285.
Rouaan.
Dieppe.
Beauvais. Deze stad werd vergeefs belegerd door Karel de Stoute (27 juni-22 juli 1472);
daarop trok Karel westwaarts naar de kust, het land brandschattend, tot voor Dieppe en
vandaar richting Rouaan, terwijl het Bourgondisch garnizoen van Abbeville vandaaruit de
wijde omtrek terroriseerde (juli-aug. 1472).
Terwijl Lodewijk XI zich op Bretagne concentreerde, sneden de Franse garnizoenen van
Amiens en Saint Quentin Karel de Stoute van zijn aanvoerroutes af; Beauvais en Rouaan
werden goed verdedigd; de hertog kon de Seine niet overschrijden, dus zich niet verenigen
met Frans van Bretagne. Omstreeks 10 september 1472 begon Karel de Stoute zich terug te
trekken.
Zie p. 51 noot 60; St. Pol deed een inval in Henegouwen (over deze episode: Vaughan,
Charles the Bold, 250-252); vgl. Divisiekroniek XXX. 82, f. 398, 399.
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Bourgoengen, alsoet mijn heere beliefde dat hij tot hem quam82, ende den coninc van
Vranckerijc screef alsoe an mijn heere, dat mijn heere den grave van Simpoel in
bewaerderhant houden woude ende hem die leveren woude, alsoe als mijn heere
dede83. Tes waer datten mijn heere dede bewaeren ende deden voeren tot Piroene84,
ende den coninc sende een capitein85 mit een seker scare van gewapenden volke buten
Pieroene, daer leverde den cancellier86 den grave van Simpoel over den capitein van
den coninc van Vranckerijc, die voerde den grave van Simpoel tot Parijs. Ende corts
dairna wart hij binnen Parijs up een ordoys onthooft87.
[f. 270] Item. sDaechs na sinte Elyzabethsdach [20 nov.] anno [M IIIIC] LXXII88
worden tot Ziericxee upter stadhuys van der gemeenten dootgeslagen die provisoor
van Walger89 ende Michiel van Cattendijc ende van Heenvliet90.
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Hier springt de schrijver van 1472 over naar augustus-september 1475, toen na het verdrag
van Picquigny (29 aug.) en dat van Soleuvre (13 sept.) de positie van St. Pol onhoudbaar
was geworden; St. Pol zocht zijn toevlucht in Henegouwen en verkreeg van Karel de Stoute
een vrijgeleide. St. Pol, die zich in december 1473 meester had gemaakt van Saint Quentin,
was tussen kade en schip geraakt; hij had zich zowel jegens Karel de Stoute als jegens
Lodewijk XI onbetrouwbaar getoond.
Nadat op 6 juli 1475 Edward IV geland was in Calais en Karel de Stoute zich op 13 juli (na
het beleg van Neuss) bij hem had gevoegd, speelde St. Pol wederom een dubieus spel tussen
deze beiden en Lodewijk XI (augustus 1475): aan beide partijen beloofde hij Saint Quentin.
Lodewijk XI herwon op 14 september 1475 Saint Quentin, maar bood deze stad Karel de
Stoute aan in ruil voor uitlevering van St. Pol, die buiten het verdrag van Soleuvre tussen
Lodewijk XI en Karel de Stoute was gehouden. Ondanks het vrijgeleide werd St. Pol in
Bergen gearresteerd.
Péronne (via Valenciennes).
De groep stond onder leiding van Lodewijk, bastaard van Bourbon, admiraal van Frankrijk
(zoon van Karel van Bourbon, zie p. 29 noot 8).
Guillaume Hugonet († 1477); over hem: W. Paravicini, ‘Zur Biographie von Guillaume
Hugonet, Kanzler Herzog Karls des Kühnen’, Festschrift Hermann Heimpel II (Göttingen,
1972) 443-481.
Op 19 december 1475 werd St. Pol onthoofd; hij was toen omstreeks 70 jaar oud
(Divisiekroniek XXX.82, f. 398).
Divisiekroniek XXX.51, f. 371: omstreeks 24 augustus; Wagenaar, Vaderlandsche Historie
II, 124: augustus; J. de Kanter, Chronijk van Zierikzee (2e dr.; Zierikzee, 1795) 163: 20
november, hetgeen waarschijnlijk correct is (zie p. 57 noot 95).
Jacob Janszoon van Middelburg, provisor van Walcheren (Divisiekroniek, t.a.p.); Wagenaar,
t.a.p.: Jan Simonszoon, priester; De Kanter, t.a.p.: Claes Symons, priester. Deze laatste opgave
is juist (zie ook p. 57 noot 95).
Michiel van Heenvliet en Kattendijk, baljuw van Zierikzee.
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Die waeren daer gecomen van mijns genadichs heren wege om caliote ofte ongelt te
setten upt bier, upt meel, upt coorn ende upt zout ende oeck upte meede ende anders91.
Ende doen dede mijn heere daer comen mijn heere van Ravestein92, mijn heere den
bastaert van Bourgoengen93, mijn heere van der Vere94 ende ander heeren ende
vingender een deel personen, ende daer worter veel om onthooft. Ende men moste
die doren uter poorten onthangen ende nederleggen, ende zij mosten mit allen horen
hantvesten volgen mijn heere van Bourgoengen tot Bruessel, daer hij up die tijt
reysde95.

91
92
93
94
95

De Kanter (p. 163) noemt bier, wijn, tarwe, rogge en zout.
Adolf van Kleef, heer van Ravestein (1425-1492); Jacob Janszoon van Middelburg was diens
tresorier.
Antoon, de ‘Grote Bastaard.’
Hendrik van Borselen (of diens zoon Wolfert, zie ook p. 46 noot 4).
Divisiekroniek XXX.41, f. 371, 372: Karel de Stoute nam de deuren van de poorten mee en
voerde enigen van de rijksten en aanzienlijksten als gijzelaars mee, bovendien werd een
garnizoen in de stad gelegd onder Bernhart von Ramstein, een van Karels trouwste maar ook
hardvochtigste bevelhebbers. Vgl. over deze gebeurtenissen ook M.Z. van Boxhorn, Chronyck
van Zeelandt eertijdts beschreven door d'Heer Johan Reygersbergen, nu verbetert ende
vermeerdert II (Middelburg, 1644) 266-273: Reigersberg citeerde vrijwel letterlijk de
Divisiekroniek 266-268); Boxhorn voegt daarna een commentaar toe met daarin een aanhaling
uit een brief van Karel de Stoute, waarin deze het innen van het aandeel van de bede van
Zierikzee gelast, aangezien hem niet is gebleken, dat de stad te zwaar was aangeslagen (270,
271).
Op 7 sept. 1472 werd een commissie van 12 lieden, 6 namens prelaat en edelen (waaronder
Michiel van Heenvliet en Clays Symoenszoon) en 6 namens de steden, gemachtigd tot het
innen van imposten, die door de Staten van Zeeland op 28 aug. 1472 waren toegestaan
gedurende 10 jaar en die gedeeltelijk door edelen en steden waren voorgeschoten; de nieuwe
algehele bede van 30 maart 1473 deed deze heffing vervallen. Na de moeilijkheden in
Zierikzee arriveerde Karel de Stoute vanaf Arnemuiden op 3 januari 1473 in de stad en bleef
daar tot en met 7 januari; tussen 19 en 22 februari 1473 verbleef de hertog wederom in
Zierikzee en reisde daarna naar Brussel (R. Fruin, De rekeningen en andere stukken in 1607
uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het
Bourgondisch-Oostenrijksche tijdvak, 1433-1584 ('s-Gravenhage, 1909) 233: regest 120,
vgl. 21, 105, 175; H. van der Linden, Itineraires de Charles, duc de Bourgogne, Marguérite
d'York et Marie de Bourgogne, 1467-1477 (Bruxelles, 1936) 48, 49). Het commentaar van
Vaughan (Charles the Bold, 404 n. 1): ‘... Zierikzee, where there was an isolated anti-tax
riot in August 1472 (moet zijn: Nov.) made serious by the murder of two officials’... ‘which
has not yet caught the attention of historians’.
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[f. 270v] Noch van hartooch Kaerle van Bourgoengen.
Item. Int jaer dusent IIIICLXXIIII toech mijnen genadigen heere hartooch Kaerle
van Bourgoengen mit groeten volke voer Nuys, twee dagen voer sinte Pietersdach
ingaende oest [30 juli] maicte hij sijnen leger ende tbelec voer Nuys, ende lach daer
voer Nuys omtrent acht dagen min dan een jaer96. Nochtans en wan hijs niet, want
den keyser97 mitten vier koirvorsten98 ende veel groeter heeren van den Rijn99 quamen
om die stede van Nuys tontsetten100, maer sij en mochten doer mijns heeren heer niet.
Tes waer dat sij een tractaet maicten mit mijn heere van Bourgoengen, dat hij mit
sijn volc uut sijn leger ende parc soude gaen liggen, twelc hij also dede, ende begreep
een ander parc1. Ende den keyser quam mit alle sijnen heeren van den Rijn2 ende mit
een groete menichte van volke liggend upt velt omtrent twee off drie busscoten verre
van mijn genadige heere, dat sij malcanderen sien mochten3. Ende mijns genadigen
heeren volc maicten hem toe te paerde ende te voete ende togen voer skeysers parc
ende slogen daer een grote menichte van volke doot4. Alsoe dat doen terstont een
pays gemaict wart tuschen den keyser ende mijnen genadigen here5. Maer luttel
personen wisten hoe die pays gemaict wart6, maer ymmers en
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Het beleg van Neuss duurde van 29/30 juli 1474 tot 13 juni 1475 (Vaughan, Charles the
Bold, 319); vgl. Divisiekroniek XXX.57-78, f. 381-397. Uitgebreid over het beleg: G. Kallen,
Die Belagerung von Neuss durch Karl den Kühnen. Neuss, 1925.
Frederik III.
Nl. Adolf van Nassau, aartsbisschop van Mainz, Jan van Baden, aartsbisschop van Trier,
Albrecht van Saksen en markgraaf Albrecht van Brandenburg (Divisiekroniek XXX.71, f.
391).
Voor een opsomming: Divisiekroniek, t.a.p.
Frederik III was te velde in het voorjaar van 1475, maar pas vanaf 6 mei 1475 naderde hij
vanaf Keulen (waar hij vanaf 18 maart was) de belegerde veste.
Dit slaat op het verdrag dat op 29 mei 1475 tot stand kwam: besloten was het beleg op te
breken; Karel de Stoute c.s. zouden eerst 3 mijl in de richting van de Bourgondische landen
trekken en daar tijdelijk een nieuw legerkamp opslaan; dan zouden na drie dagen Frederik
III c.s. zich in tegengestelde richting terugtrekken (Vaughan, Charles the Bold, 343);
Divisiekroniek XXX.74, f. 393, 394.
Hier dus wat vreemds in de chronologie; deze opmars is die vanaf 6 mei 1475.
Deze posities waren omstreeks Pinksteren (14 mei) 1475 bereikt.
Dit gevecht vond plaats op 23 mei 1475 (Divisiekroniek XXX.73, f. 392, 393: datum 16 mei
1475).
Het verdrag van 29 mei 1475.
Dergelijke opmerking ook in Divisiekroniek XXX.75, f. 354: alleen de keizer, de vier
keurvorsten en Karel de Stoute waren van het verdrag op de hoogte.
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worden die Colenaers in den pays niet begrepen, die bleven buten7, wantse die van
Nuysen gestarct ende gespijst hadden bij dage ende bij nachte ende waren mijn
genadighen heere contrarie8. Ende doen mijn genadige heere alsoe mitten keyser
pays hadde, doen was den coninc van Ingelant overcomen9, coninc Eduwaert mit
groeten heeren ende wel mit vijftich dusent man om Noormandie10 in te winnen, [f.
271] bij hulpe van mijnen genadigen heere11. Ende het gebuerde soe datter een hilic
gemaict was tuschen sconinx zoon van Ingelant ende sconinx dochter van Vranckerijc,
daermede wart dat oirloge nedergeleyt12. Ende den coninc van Ingelant toech weder
over in Ingelant13.

7

8

9
10

11
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13

Het geschil tussen de Keulenaren en hun aartsbisschop Ruprecht van Beieren (een der
oorzaken van Karels initiatief Neuss te belegeren) werd ter beslechting voorgelegd aan de
H. Stoel; Lodewijk XI en René van Lotharingen (= René van Anjou, zie p. 46 noot 100), die
zich met de Keulenaren en de keizer hadden verbonden, werden buiten het verdrag gelaten.
De Keulenaren hadden vanaf 17 februari een bruggehoofd aan de overzijde van de Rijn
tegenover Neuss (Auf den Steinen), waarvandaan zij overigens niet veel konden doen; pas
na het bestand van 29 mei 1475 wisten zij vandaar enige transportvaartuigen van Karel de
Stoute te overmeesteren (Vaughan, Charles the Bold, 330, 344).
Op 4 juli 1475 maakte Edward IV de overtocht naar Calais.
Normandië als oorlogsdoel ook in Divisiekroniek XXX.80, f. 397. Zoals uit de volgende
noot duidelijk wordt was het koningschap van Frankrijk oorlogsdoel. Toen op 14 juli 1475
Karel de Stoute zich bij Edward voegde in Calais werd overeengekomen dat Edward
Normandië zou veroveren met hulp van Frans II van Bretagne en Lodewijk van St. Pol en
vervolgens zou doorstoten naar Champagne, terwijl Karel de Stoute zich via Lotharingen
(René van Anjou!) naar Champagne zou begeven; in Reims zouden beide vorsten en hun
legers elkaar ontmoeten en zou Edward IV daar als koning worden gekroond (Jacob, Fifteenth
Century, 576).
Op 25 juli 1474 was tussen Karel de Stoute en Edward IV een verdrag gesloten inhoudende
dat Edward in de zomer van 1475 naar Frankrijk zou komen om de usurpator Lodewijk XI
te verdrijven en zich als koning in Reims te laten kronen. Karel de Stoute zou hem daartoe
10.000 man hulptroepen verstrekken, Edward IV zou Karel belonen met Bar, Champagne,
Nevers, Rethel, Eu, Guise, Donzy, Doornik en andere plaatsen; Karel de Stoute zou geen
leenhulde voor zijn landen hoeven te doen (Vaughan, Charles the Bold, 340, vgl. ook Jacob,
Fifteenth Century, 573).
Van de voorgenomen expedities kwam niet veel terecht; Edward IV zag zich eigenlijk
gedwongen met Lodewijk XI te onderhandelen, hetgeen leidde tot het verdrag van Picquigny
(29 aug. 1475). Bij dat verdrag werd geen echtverbintenis overeengekomen, integendeel,
een te sluiten vriendschapsverdrag tussen beide landen zou inhouden een verbod binnen een
jaar een huwelijksverdrag te arrangeren. Over het hier vermelde huwelijk ook: Divisiekroniek
XXX.80, f. 397.
Edward IV arriveerde op 28 september 1475 in Engeland.

Nederlandse historische bronnen 2

60
Ende doen wart oick negen jaer lang bestant gemaect tuschen den coninc van
Vranckerijc ende mijnen genadighen heere14. Ende doen den coninc van Ingelant
over was doen was dat hilic datter gemaict was, also men seide, als niet want het en
aftervolchde niet15.
Van hartooch Karels doot.
Item. Als dit all gedaen was doen toech hartooch Karel van Bourgoengen upte Zwitsen
mit groten volke, daer hij oeck bij een jaer lach16. Maer luttel voerspoets hadde hij
daer, want sij hem dicwijl versochten ende slogen hem veel volcx off, ende wonnen
hem oick eens sijn parc off daer sij veel heeren ende ander luyden verslogen. Ende
namen mijns heeren costelicke juweelen van goude, silvere, gesteenten ende cleederen.
Ende mitten cortsten te besluyten, zij bestreden in den winter, daer hij int velt lach
voir Nansy17. Ende daer wart hartooch Karel van sijnen paerde gereden alsoe sij hem
bestreden, ende wart aldaer verslegen in den velde, God wil sijn ziel genadich sijn.
Ende dit gesciede upten heiligen Drieconingenavonde [5 jan.], ende was up eenen
sondach int jaer [M IIIIC] seven ende tseventich; daer veel groeter heeren mede doot
bleven, den grave van Nassou18 gevangen, [f. 271v] den bastert van Bourgoengen19
gevangen, ende luttel andere te lijve bleven dan een capitein uut Lomberdie mit
sijnen volke, die ontreet ende vloet van mijn heere ende men wil seggen dat hij mijn
heere verriet ende hem keerde tiegens mijn heere

14
15
16
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Op 13 september 1475 werd het verdrag van Soleuvre (zie ook p. 56 noot 82) gesloten; het
hield een wapenstilstand in voor 9 jaar: 13 sept. 1475-1484.
Zie noot 12 hiervoor.
Op 22 februari 1476 overschreed Karel de Stoute de grenzen van Savoye en op 26 juni leed
hij een beslissende nederlaag bij Murten. De verloren kostbaarheden: Bernisches historisches
Museum, Die Burgunderbeute und Werke Burgundischer Hofkunst. Bern, 1969; F. Deuchler,
Die Burgunderbeute. Bern, 1963.
Vanaf 25 september 1476 voerde Karel de Stoute campagne tegen Lotharingen, 6 oktober
viel Nancy in handen van de Lotharingers en op 22 oktober werd door Karel de Stoute het
beleg voor Nancy geslagen.
Engelbrecht II van Nassau (zie p. 36, noot 50); hij moest 3 maanden in Straatsburg wachten
alvorens de lospenningen waren bijeengebracht (Jansen, in Nassau en Oranje, 33).
Antoon van Bourgondië (zie p. 36 noot 49) was door Zwitsers bij Nancy gevangen genomen;
Lodewijk XI kocht hem los, waarna hij enige tijd in Franse gevangenschap bleef, maar hij
werd nog in 1477 door Lodewijk XI in genade aangenomen; tot 1504 verbleef hij vooral in
Frankrijk, hoewel hij in de Nederlanden en elders nog wel vooral diplomatieke diensten
verleende. Ook een andere bastaard, Boudewijn van Rijsel (zie eveneens noot 49) werd
gevangen genomen.
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ende versloech mijns heeren volc20, ende hij wart daerna self verslegen mit sijn volc,
alsoe men seide21. Ende onse geduchte heere van Bourgoengen wart begraven tot
Nansy in de kerc voer Sinte Jorijs outaer22. Endeo up die tijt wast eenen couden, langen
winter want het vroes van sinte Andriesdach [30 nov.] off tot in maerte, dat men noch
overall reet mit paerden ende last, geladen up sleen, van Dordrecht off tSinte
Geerdenberge23 toe ende daeromtrent overall totten twalfsten dach toe van maerte.
Ende men voer mit gheenen scepen tusschen Dordrecht ende Rotterdam van sinte
Andriesdach off up sinte Gregoriusdach [12 maart] toe in maerte, dat was teerste,
dat ment mit scepen varen mochte. Ende doen ter tijt, int eerste van der vasten [19
febr.] voeren die Staten van alle mijns heeren landen ende oick die steden gemeenlic
tot Ghend24 bij der hartoginne, Karels dochter van Bourgoengen25, om van vele dingen
te spreken [f. 272] alsp van hantvesten, privilegien, rechten ende oude haercomen
daer sij off ontvreemt hadden geweest bij hartooch Karels tijde, al twelcke daer een
yegelic heer of stede of lande of vervreemt waeren, dat gaf die hartoginne al weder
ende gaf dairof elc lant bijsonder eenen goeden privilegie26 nemmermeer dat meer
te doen of te doen doen van eenigen inbroke van privilegien of oude haercomen.
Ende dat besegelde zij self, mijn here van
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Nl. Cola de Monforte, graaf van Campobasso (over hem: B. Croce, ‘Il conte de Campobasso,
Cola di Monforte’, in: Vite di avventure, di fede e di passione (Bari, 1953) 47-186); diens
verraad: G. Doutrepont et O. Jodogne, éds, Chroniques de Jean Molinet I (Bruxelles, 1935)
165.
Vgl. Molinet, I, 166.
In 1550 werden wat men als Karels stoffelijke resten beschouwde overgebracht van Nancy
naar Luxemburg, in 1553 vandaar naar de OLV-kerk te Brugge; in 1563 was Karels tombe
aldaar voltooid (W. Paravicini, Karl der Kühne. Das Ende des Hauses Burgund. Persönlichkeit
und Geschichte 94/95 (Göttingen usw., 1976) 111).
Vanaf hier tot varen mochte gedrukt in Bronnen II, 629.
Geertruidenberg.
Op 3 februari 1477 kwamen de Staten-Generaal in Gent bijeen en op 11 februari verwierven
de afgevaardigden van de Staten van Vlaanderen, Brabant, Henegouwen, Artois, Namen,
Holland en Zeeland het Groot Privilege (vgl. P. van Ussel, ‘Het charter zonder naam’ in:
Miscellanea Van der Essen I (Leuven, 1947) 439-457).
Maria van Bourgondië (1457-1482).
Vanaf hier tot en met f. 278v de hand van Jan Allertsz. De woorden als van hantvesten,
privilegien staan ook nog onderaan f. 271v in het handschrift van Cornelis Jansz. en markeren
kennelijk het punt, tot waar deze het origineel van zijn vader heeft gekopieerd en waar dit
origineel verder gaat, zie inleiding p. 2-3.
Voor Holland gedateerd 14 maart 1477; een opsomming in P.J. Blok, Geschiedenis eener
Hollandsche stad. Eene Hollandsche stad onder de Bourgondisch-Oostenrijksche heerschappij
(2e dr., 's-Gravenhage, 1912) 57-68.
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Cleve27, here Adolf van Cleve28 ende een zoen van Bourbon, bisscop van Ludic29.
Ende doen, ten tijde als alle die Staten, steden ende landen daer tot Ghend waeren,
doen worden daer gevangen sekeren personen van binnen Ghend geboren die in de
wet waeren, ende worden onthooft tot sesse toe up een ordoys, omdat sij kenden dat
sij brieven ontfangen hadden van hartooch Karel om hulpe ende bijstant, die zij
aftergehouden hadden, ende oick om andere saken wille30. Ende terselven tijde worden
oick gevangen den cancellier van Bourgoengen31, mijn here van Humblicourt32, die
regent van tlant van Gelre was, ende een ridder van Ghend33, die worden alle drie
onthooft up een ordoys tot Ghend upten Vridachmarct upten Witten Donredach [3
april] savonts mitter sonne onderganc. Ende daer waert oick gevangen den
prothonotarius, bisscop van Teruan34, meester Anthonis Hanron, proost van Sinte
Donaesq35. Ende die hartoginne voirs. wart tot Ghend gehult36 ende toech vandaer tot
Brugghe37, dair was die gemeente al heel rebel ende sij
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Jan van Kleef, zie p. 29 noot 12.
Adolf van Kleef, zie p. 57 noot 92.
Lodewijk van Bourbon, zie p. 32 noot 29. Voorts ondertekenden Jan van Gruuthuse en Jehan
de la Boverie, president van de Rekenkamer.
Op 13, 14, 15 en 17 maart 1477 werden 6 Gentse magistraatsleden onthoofd ‘om zekere
brieven van verbande die ghemaect waeren zonder 't weten van den prince’ (V. Fris, ed.,
Dagboek van Gent II (Gent, 1904) 251).
Guillaume Hugonet (zie p. 56 noot 86) werd op 26 of 27 februari 1477 gevangen genomen
(Mémoires de Jean de Dadizeele, 7).
Guy de Brimeu, heer van Humbercourt (zie p. 36 noot 51) werd eveneens op 26 of 27 februari
gevangen genomen (Ibidem).
Jan van Melle werd door de Gentse Witte Kaproenen in Dendermonde gevangen genomen;
hij was als schepen van Gent ontvanger van belasting geweest tijdens Karel de Stoute en had
volgens de aanklacht misbruik gemaakt van zijn ambt (vgl. ook Divisiekroniek XXXI.3, f.
407).
Willem van Clugny, protonotarius van de paus, was juist tot bisschop van Terwaan benoemd,
werd op 26 of 27 februari 1477 gevangen genomen (Mémoires de Jean de Dadizeele, 7),
maar niet ter dood veroordeeld; in augustus werd hij vrijgelaten en is toen naar Frankrijk
gegaan (vgl. Divisiekroniek XXXI.13, f. 414).
Hierachter zijn ca zes woorden doorgehaald en onleesbaar.
Antoine Haneron (1400-1490), proost van St. Donaas te Brugge (en daardoor kanselier van
Vlaanderen), werd door de Brabanders gevangen genomen en in Vilvoorde vastgezet, maar
niet ter dood veroordeeld; in augustus 1477 werd ook hij vrijgelaten (door toedoen van
Maximiliaan van Oostenrijk, die in 1459 door Haneron was gedoopt; Divisiekroniek, t.a.p.).
Op 30 januari 1477.
Op 30 maart 1477 herstelde Maria van Bourgondië de Brugse privileges (L. Gilliodts van
Severen, Inventaire des archives I.vi (Bruges, 1876) 138-145, nr. 1152); op 5 april 1477 ging
Maria naar Brugge (Ibidem, 158).
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hadden oick gevangen die heeren van de wet, ende daer warter een of onthooft die
gehieten was ...r Barbesaen38.
Item. Den coninc van Vranckerijc en rustede niet, maer hij dede coepen heer
Anthonis, die bastaert van Bourgoengen, die van den Zwitsen gevangen was, ende
behilten bij hem gevangen39. Ende den coninc toech self voer Atrecht ende mit verraet
creech hij Atrecht ende doede daer veel volcx40, ende wan meer steden in Pikardien
ende in Arthoys41 ende toech voert in Henegouwen voer een stede hiet Avennes42.
Dair waren in als capiteinen: den here van Parmis43, joncker Jasper van Culenburch44
ende meer andere. Ende de coninc wan die stede stormenderhant twelck an beeden
sijden veel volcx costede, ende die here van Parmis ende joncker Jasper van
Culenburch worden daer gevangen45. Ende terzelven tijde was hartooch Adolf van
Gelre, die sijn vader zoe lange gevangelick hilt, capitein gemaickt mitten Vlamingen
upten palen van Vlaenderen voir Doornick; ende het geviel datter volc van wapenen
uut Doornick quam om een glavie te wisselen, daer reet den hertoge van Gelre tiegen,
ende dair wart hij doot gereden mit een glavie, svridaechs na sinte Jansdach baptista
[27 juni] anno [M IIIIC] LXXVII46.

r Een woord onleesbaar wegens waterschade.
38 Een overzicht van de Brugse opstandigheid: Ibidem, 154-164; daar geen melding van
executies, evenmin in N. Despars, Cronycke van den lande ende graefscepe van Vlaenderen
IV (Brugge, 1840) 126 vlg.; daar wel: gevangenname Jan Barbesaen op 26 maart 1477 met
15 andere Brugse magistraatsleden ten tijde van Karel de Stoute (p. 126), gevolgd op 10
april door de gevangenname door de ambachten van de stadspensionaris en 4 schepenen die
toen fungeerden (p. 130). Jan Barbesaen werd op 16 mei 1477 onthoofd; Vlaamsche kronyk,
in Ch. Piot, ed., Chroniques de Brabant, 243.
39 Vgl. p. 60 noot 19.
40 In februari 1477 werd de cité van Atrecht door Franse troepen bezet; een opstand leidde op
4 mei 1477 tot een hardhandig ingrijpen door Lodewijk XI: Atrecht werd zwaar gestraft (vgl.
Divisiekroniek XXXI. 10, f. 411).
41 Lodewijk XI won Ham, Bohain, Saint Quentin, Kamerijk, Bouchain, Le Quesnoy, Avesnes
en Terwaan; Sint Omaars bleek onneembaar.
42 Vgl. Divisiekroniek XXXI. 10, f. 411.
43 Jan, heer van Perwez, Duffel en Geel.
44 Jasper († 1504), heer van Culemborg en Hoogstraten, in 1470 gehuwd met Johanna van
Bourgondië, dochter van Antoon, de ‘Grote Bastaard’, na de dood van Frank van Borselen
heer van Borsele (Boxhorn, Chronyck van Zeelandt I, 404).
45 Op 11 juni viel Avesnes Lodewijk XI in handen; Perwez en Culemborg gaven zich voor de
uiteindelijke bestorming over (vgl. Molinet, Chroniques I, 200).
46 Vgl. p. 30 noot 22. Over deze onderneming ook W.J. Alberts, ed., Die wonderlijcke oorloghen
van keyser Maximiliaen (Groningen-Djakarta, 1957) 10-13.
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[f. 272v] Vans onsen heere Maximiliaen, hertooch van Oostenrijc ende van
Bourgoengen47.
Item. Int jaer zeven ende tseventich, als hartooch Karel doot was, screef den keyser
brieven neder an den steden, want tot Rotterdam oick een quam mit skeysers segel
besegelt, dat men die stede bewaeren soude tot sijn zoon Maximiliaens behoef,
gemarct dattet bij hilicxe tractate hem toebehoerde als een voget van hertoge Karels
dochter, die hem tot eenen wijve versekert was bij hartooch Karels levenden lijve48.
Ende tes waer dat sijn zoon Maximiliaen onsen prince nederquam ende trouwede
hartooch Karels dochter tot Ghend te half oeste [15 aug.] int jaer [M IIIIC] zeven
ende tseventich49. Ende quam in Zeelant, eerst tot Middelburch, daer wart hij gehult
ende die van der Goes hulden upten dijck voer der Goes, ende quam tZericxee, daer
wart hij mede gehult up die tijt, ende quam vandaer Tordrecht, daer wart hij gehult50,
ende van Dordrecht quam hij tot Rotterdamt ende was donredaechs na Paesschen [26
maart] anno [M IIIIC] LXXVIII ende voer vandaer in den Hage ongehult, ende van
den Hage voer hij te Haerlem, tScepelenberch51, tAlcmaer, tAemsterdam, vandaer
te Leyden, van Leyden tot Delft ende van Delft tot Rotterdam. Daer wart hij gehult
upten XIIIIen dach van aprille anno LXXVIII ende hij voer vandaer tSinte
Geertenberge, daer wart hij doen mede gehult.

s Vanaf hier tot aprille voirs. gedrukt in Bronnen II, 629.
47 Maximiliaan (1459-1519) was de zoon van keizer Frederik III.
48 Op 26 november 1476 had hertogin Maria van Bourgondië een schriftelijke trouwbelofte
aan Maximiliaan gezonden; op 26 maart 1477 richtte Maria zich om steun tot keizer Frederik
III, die al op 12 februari 1477 brieven van rouwbeklag had gezonden; op 21 april 1477 werd
het huwelijk tussen Maria en Maximiliaan bij volmacht voltrokken te Brugge.
49 Op 19 augustus 1477 werd het huwelijk officieel ingezegend.
50 Op 25 maart 1478 werd Maximiliaan in Dordrecht gehuldigd (Balen, Beschrijving, 790).
t Hierna volgt upten XXVIen dach van maert anno LXXVIII, doch dit is doorgehaald.
51 Tussen Heemskerk en Castricum (zie kaart bij L.Ph.C. van den Bergh, Handboek, der
middelnederlandse geografie, ... aangevuld en omgewerkt door A.A. Beekman en H.J.
Moerman (3e dr.; 's-Gravenhage, 1949) 177). Maximiliaan volgde hier mogelijk de
‘koningsweg’ (via regia; vgl. J. Huizinga, ‘De opkomst van Haarlem’, in Verzamelde werken
I (Haarlem, 1948) 209, noot 4): over Katwijk, Rijnsburg, Noordwijk, Bloemendaal (echter
mogelijk Haarlem), Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Limmen, Heiloo, Alkmaar
(zie Van den Bergh, Handboek, 214). Schepelenberg was de plaats van inhuldiging van de
landsheer voor het platteland van Kennemerland (in 1361 als zodanig voor het eerst genoemd:
Jan van Blois), maar eerder al de politieke hoofdplaats van die streek (Haarlem had eerder
als stad voor die regio als zodanig gefungeerd), zie: R. Fuin, ‘Over de huldigingsplaatsen
van Holland’, in: Verspreide geschriften VIII ('s-Gravenhage, 1903) 144-146.
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Ende die stede van der Goude, van Scoenhoven, van Gorinchem ende tplattelant van
Scielant huldeden tot Rotterdam upten XIIIIen dach van aprille voirs.52
Item. Onse princesse wart mit kinde ende genas van eenen scoenen jongen zoon,
gehieten Philippus, upten twee ende twintichsten dach van junio int jaer [M IIIIC]
LXXVIII, ende was up eenen maendach na den middach tusschen twee ende drie
uren, Gode lof, ende was tot Brugge. Ende hartooch Maximiliaen wart snachs die
tidinge gebrocht daer hij jegens den coninc van Vranckerijc te velde lach in sijn tente
tusschen Doornick ende Atrecht53. Doen dede hij terstont alle sijn trompetten upslaen
ende die logijsen, die gemaict waeren van hout ende van stroo dede hij al tsamen
ansteken ende maicter vieren of, ende dede een crij roepen: Noël, Noël! van groter
blijscap54, alsoe dat sijn vianden van sconinx volc van Vranckerijc verwonderden
van sulken brant, van sulc geluyt ende van sulker blijsscap55. Ende die here, die
bootscap brocht, hadde terstont 200 gouden cronen ende dairtoe andere gaven van
officien, ende het was een edelman, die hem die tidinge brochte56. Ende tkint wart
gekerstet up sinte Pieters ende Pauwelsdach [29 juni] anno LXXVIII.

52

53
54
55
56

Zie voor deze reis: H. van der Linden, Itinéraires de Marie de Bourgogne et de Maximilien
d'Autriche, 1477-1482 (Bruxelles, 1934) 30-32: Gent-Middelburg: 20-21 maart 1478; in
Dordrecht: 23, 24 maart; van Dordt naar 's-Gravenhage: 25 maart; in Leiden: 5 april; weer
in 's-Gravenhage: 5 april; in Delft: 9 april; in Amsterdam: 14 april; in Antwerpen: 16 april.
Het is de vraag of deze opgave correct of volledig is; de schrijver van de Rotterdamse
aantekeningen was een tijdgenoot, levend in het gewest dat deze zaken aanging. Reigersberg
(Boxhorn, Chronijck van Zeelandt II, 295) maakt gewag van de haast die Maximiliaan had
in verband met de toestand in het zuiden, waardoor hij zich niet eerst in Holland (zoals
gewoonlijk) liet inhuldigen, maar in Zeeland; deze haast rechtvaardigt het vermoeden dat de
huldiging in Goes en passant werd afgehandeld, zoals onze schrijver suggereert - Reigersberg
meldt alleen de huldiging in Middelburg -, maar weerhield Maximiliaan niet van de reis naar
Holland. De inhuldiging in Dordrecht werd gedaan, althans volgens de mededeling bij Balen,
door alle representanten van Holland (vgl. Wonderlijcke oorloghen, 61: in Dordrecht aanwezig
Delft, Haarlem, Leiden, Amsterdam, Gouda, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Schiedam,
Schoonhoven; daar echter datum 5 april); bij van der Linden wordt expliciet vermeld, dat
Maximiliaan op 5 april in Leiden ingehuldigd werd.
Maximiliaan was op dat moment in Pont à Sault of Pont à Vendin (vanaf 26 juni; Van der
Linden, Itinéraires, 37).
Zie voor het vreugdebetoon ook Wonderlijcke oorloghen, 51, 52.
Ibidem, 52: een spion bracht het bericht aan Lodewijk XI, die bij Atrecht gelegerd was.
Over die boodschapper niets nader gevonden.
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[f 273] Maximilianus.
Ditsu den eed van den prince Maximilianus, gedaen upten XIIIIen dach van aprille
int jaer [M IIIIC] acht ende tseventich:
Dat zweert ghij, genadige heere, als kerkelic voget57 van onsen genadigen vrouwe
der hertoginnen van Oostenrijc, van Bourgoengen etc. uwe lieve gesellinne, ende
van hoerentwege ontfangen tot een recht lantsheer ende graef van Hollant, dat ghij
houden suit die heilige kercke in hoeren rechten, weduen ende weesen bescermen,
die stede van Rotterdam onderhouden sult in allen hoeren rechten, privilegien gegeven
van onsen vorderen heeren ende graven of gravinnen, ende oick mede dat nyeu
privilege, den landen van Hollant, Zeelant ende Vrieslant gegeven bij der hartoginne
van Bourgoengen, uwe lieve gesellinen, altesamen onderhouden sult ende daertoe
alle keuren, costuymen, usaetgen ende haercomen derselver stede mede onderhouden
sult ende voert al doen dat een goet grave van Hollant sculdich is van doen. Alsoe
moet u God helpen ende alle sijn heiligen.
Desen eed staefde Jannes die clerc58 mit luyder stemme voer mijnen genadigen
heer voirs., stande up een tafel in eenen rinck gestakettet, daer tgerechte59 in stont,
ende oic die stede van der Goude ende van Scoenhoven stonden mede in den rinc
ende hulden mijn heere als van slants wegen van Beloeysv60.
Den eed van der gemeente staefde mijn heer van der Vere, stadhouderw61:
Dat zweren wij dat wij Maximilianus, hartooch van Oostenrijc ende van
Bourgoengen, etc. als kercvoget van Marie der hertoginne van Oostenrijc ende van
Bourgoengen, sijn lieve gesellinne, die alleen gerecht oir ende erfgenaem is van
wijlen hartooch Karel, dien God genadich sij, hoeren lieven vader, ende van
hoerenwegen ontfangen als heer ende grave van Hollant, Zeelant ende Vrieslant hem
sullen wesen gehout ende getrouwe ende mit hem wapen na oude usaetgen ende
haercomen ende onse privilegien, die wij daerof hebben,

Geheel f. 273 is gedrukt in Bronnen II, 629.
D.w.z. voogd volgens kanoniek recht.
Jan Allertszoon, secretaris van Rotterdam.
Nl. de Rotterdamse magistraat.
De woorden als ... Beloeys zijn zeer onduidelijk geschreven en nauwelijks leesbaar; men
zou aan uitraderen kunnen denken.
60 Schoonhoven representeerde hier de Zuidhollandse bezittingen die tot 1397 in handen waren
geweest van de heren van Blois (Jan, † 1381; Guy, † 1397), daarna vervallen aan de
grafelijkheid. Tot de gebieden van Blois behoorden ook Texel, Wieringen, Beverwijk,
Noordwijk; het Land van Blois: Krommenie, Krommeniedijk en Westzaan, samen met het
Land van Wijk (Wijk aan Zee, Wijk aan Duin en Spaarnwoude) het baljuwschap van Blois.
w Twee woorden doorgehaald en onleesbaar.
61 Wolfert van Borselen, sedert 1474 graaf van Grandpré, werd in 1477 in plaats van Lodewijk
van Gruuthuse stadhouder; hij werd in 1480 van deze functie ontheven.
u
57
58
59
v
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ende sijn hoecheit, heerlicheit ende domeynen helpen onderhouden ende starcken
ende dat wij hem sullen doe alls dat goede ende getrouwe ondersaten hoeren heer
ende prince sculdich sijn van doen, soe moge ons God helpen ende al sijn heiligen.
Item. Up desen selven dach quamen die stede van der Goude mit dat lant van
Tessel ende die stede van Scoenhoven als van tlant van Beloys, ende die dorpen van
Scielant, binnen den parcke staen upt kerkhof after de Spiegel62 ende hulden mijnen
geduchten heer dair mede.
[f. 273v] Noch van Maximiliaen, hertoge van Oestenrijc ende van Bourgoengen.
Item. Hoewel dat den hartoge voirs. gehult heere was van Hollant, Zeelant ende
Vrieslant zoe stont nochtans jegens hem up die stede van Nymagen63 ende vingen
twee heren van Egmonde, als de here van IJsselstein64 ende heer Willem van
Egmonde65, ende die here van Egmonde66, vader van den kinderen, onthilt hem binnen
der stede van Aernhem67 ende oirloochde up die van Nymagen, ende die van Nymagen
hadden mit hem Bommel, Tiel, Harderwijck ende andere heren, als die here van
Hemert68, de here van Broechuse69 ende andere, die dat oirloge mit hem voerden,
ende barnden tlant up. Ende alsoe die stede van sHertogenbusse binnen hoer meyerie70
ende die van Gornichem71 van den

62

63
64
65
66
67
68
69

70

71

Het huis ‘De Spiegel’ wordt in 1404 reeds genoemd; het lag aan de noordzijde van de
Hoogstraat ter hoogte van wat destijds de Middeldam heette en grensde van achteren aan het
St. Laurenskerkhof. Het is de vraag of ‘De Spiegel’ op dezelfde plaats was als de oude
grafelijke herberg die in 1316 wordt genoemd en die kort voor 1344 is afgebrand (vgl. Ten
Boom, ‘Secretarissen van Rotterdam’).
Nijmegen vertegenwoordigde de anti-Bourgondische stroming (vgl. Divisiekroniek XXXI.17,
f. 414, 415).
Frederik van Egmond, heer van IJsselstein (zie ook p. 30 noot 16).
Willem van Egmond, heer van Herpen en Boxmeer († 1494).
Willem van Egmond, jongere broer van Arnold van Gelre (zie p. 29 noot 13).
Arnhem steunde Willem van Egmond sr.
Jan van Hemert.
Bedoeld wordt Reinier van Broekhuizen, die na Nijmegen in 1473 tegen Karel de Stoute te
hebben verdedigd, in dienst van de hertog trad en met deze deelnam aan het beleg van Neuss
en andere krijgsbedrijven; bij Nancy werd hij door het Zwitsers contingent aldaar gevangen
genomen, maar nog in de lente van 1477 kwam hij vrij; hij ging naar Gent, sprak daar de na
de dood van Karel de Stoute vrijgelaten Adolf van Gelre en reisde voorts door naar Gelre
(vgl. Divisiekroniek XXXI. 1, f. 406).
Jan van Hemert plunderde vanuit zijn gebied de Meierij en berokkende de Bosschenaren op
die manier schade; op 13 januari 1479 brandschatten de Bosschenaren het dorp Nederhemert
en legden het kasteel van Jan van Hemert in de as (Willem van Berchen, Kroniek, 149, 150).
Van een raid op Gorinchem is niets bekend; wel werd Leerdam veroverd door Jasper van
Culemborg (zie p. 63 noot 44) en plunderden Gelderse troepen vandaaruit in Holland
(Divisiekroniek XXXI.19, f. 416), waarbij Gorinchem werd verdedigd door de slotvoogd
Jan van Egmond (zie hierna, p. 73 noot 2).
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Gelresse bescadigt ende gebrant worden, zoe namen zij dat oirloge mede an ende
barnden oick in Gelrelant dorpen ende sloten. Ende dat gesciede int jaer [M IIIIC]
LXXVIII ende LXXIX. Ende int jaer van LXXIX rees up die partie in Hollant vanden
Hoecx ende Cabeliaeus ende in den Hage was veel tribulacie72. Den here van der
Vere73 was stedehouder van Hollant ende sijn gesin was in den Hage upt hof, ende
den stedehouder74 ende den raet was al gesceiden uten Hage, alsoe dat men geen
recht en dede75. Ende die Cabeliaeus partie belagen dat hof ende scoten na malcanderen
mit bossen ende cloveren76; ende dairna quam de here van der Vere ende vergaderde
Tordrecht omtrent VIM man77 ende toech daermede in den Hage, ende dede sijn
upslach te Vlaerdingen ende reysde alsoe door Maeslant na den Hage toe ende quam
sonder slach ende wederstoet in den Hage78. Ende sijn volc, dat hij mit hem brochte,
slogen eenige an de Cabeliaeus partie haer husen ontween, die glasen uut, ende
bedorven die husen. Ende als dat volc weder uten Hage gereist was zoe quamen
weder van der Cabeliaeus partie in den Hage ende slogen desgelijcx van der Hoecx
partie sommige oick haer husen ontween79. Ende die here van

72
73
74
75

76

77
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Over deze episode: Divisiekroniek XXXI.21-25, f. 417-420.
Wolfert van Borselen.
Wolfert van Borselen was in Veere.
Op dat moment was de Raad nog in 's-Gravenhage; mogelijk slaat deze opmerking op de
dagvaart in Rotterdam begin 1479, waar echter de schout Jan van Reimerswaal († 1486; ook
baljuw van Schieland, 1459-1475; 1477-1483) - vrezende dat onder het mom van een dagvaart
de stad door Hoeken zou worden bezet - de afgevaardigden buiten de poort wist te houden
en de reeds in Rotterdam aanwezige Wolfert van Borselen de stad deed verlaten.
De commotie begon omstreeks 24 juni 1479 in een taveerne, maar breidde zich uit: lieden
uit Leiden, Delft, Haarlem en Amsterdam steunden Kabeljauwse edelen in 's-Gravenhage.
Uiteindelijk werd door toedoen van Pieter Langhals (zie hierna, p. 72 noot 91) een bestand
gesloten. Eerst nu was het Hof van Holland verdreven; overigens waren de meeste raden
Kabeljauws.
Divisiekroniek XXX.23, f. 418: 7.000 man uit Utrecht, Dordrecht, Gouda, Schoonhoven,
m.m.v.o.a. Jan III van Montfoort (1450-1521; over hem: M.P. van der Linden, De burggraven
van Montfoort in de geschiedenis van het sticht Utrecht en het graafschap Holland, ±
1260-1490 (Assen, 1957) 145-175) en Reinier van Broekhuizen (zie p. 67 noot 69).
De edelen verlieten 's-Gravenhage toen zij de nadering van Wolfert van Borselen c.s.
vernamen; enigen gingen naar Delft, anderen naar Leiden. Op 19 juli 1479 betrad Wolfert
van Borselen 's-Gravenhage.
Nadat Wolfert van Borselen was vertrokken, kwamen de Kabeljauwen inderdaad terug
(Divisiekroniek XXXI.23, f. 419).
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der Vere quam uten Hage tot Rotterdam ende daer sat hij mit sommigen van den
heren van de rade te rechte als stedehouder upt Bolgerstein80, maer ten dueyerde niet
lange hij en toech wech ende liet oick in Rotterdam die de stede bewaerden van den
Hoecx partie81, ende wakeden ende bewaerden die poerten ende vesten. Ende up die
tijt en wasser geen doervaert tot Rotterdam [f. 274] van vreemde luyden, tvolc toech
al upten Nyen haven82, daer voeren se of ende an overmits dat diegene, die in
Rotterdam lagen, den luyden quaet deden hen vreesenden.
Item. In denselven zomer van tjaer [M IIIIC] LXXIX voerde onsen prins noch dat
oirloge jegens den coninc van Vranckerijc, daer hij groeten anstoet of hadde ende
sonderlinge uter stad van Teruaen83, ende onssen prince en hadde gheen volc daer
hij mede oirloochde of luttel anders dan die Brabanders ende Vlamingen. Ende den
coninc hadde veel volcx te velde alst sceen, want daer waeren capiteinen, die hierna
gescreven staen, van sconincx volc ende quamen mit groeten volke om onsen prince
te bestrijden: men seit voer waer dat sij wel V man hadden jegens onsen prince een.
Ende hoewel dat se soe sarck quamen mit scarpenscutten, stalen bogen, veel bossen
ende serpentinen, nochtans verleende God sijn gracie dat onsen prince den strijt wan
ende versloech daer bij Teruaen84, daer den strijt geviel, over vierdusent archiers te
paerde ende XIIIIC francarchiers, daer die capiteinen of waeren: eerst85 die seneschael
80
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Op 23 juli 1479 vergaderden Wolfert van Borselen en zijn raad (voorzover aanwezig) in het
slot Bulgerstein; daarover: H.C.H. Moquette, ‘Het slot Bulgersteyn en zijn eigenaren’,
Rotterdamsch Jaarboekje II.6 (1918) 65-107; J.G.N. Renaud, ‘Oudheidkundige
onderzoekingen in en om Rotterdam’, Ibidem IV.10 (1942) 125-141. In Rotterdam bleken
de meeste steden Wolfert te volgen, uitgezonderd Leiden, Haarlem en Amsterdam.
Onder Joris, de bastaard van Brederode, met troepen uit Dordrecht en Gouda; Wolfert van
Borselen vertrok weer naar Veere. Deze episode maakte maar al te duidelijk dat Wolfert van
Borselen de Hoekse partij was toegedaan; het kostte hem zijn stadhouderschap: Maximiliaan
stuurde Jan van Lannoy († 1493) om orde op zaken te stellen en op 26 mei 1480 werd Joost
van Lalaing († 1483) de nieuwe stadhouder.
Delfshaven, in de 15de eeuw algemeen Nieuwehaven genoemd.
Terwaan.
Hier wordt bedoeld de slag bij Guinegate of Blangy, 7 augustus 1479. Andere lijsten van
deelnemers en gevallenen aan Franse zijde en aanvoerders van gedeelten van het Franse
leger; Molinet, Chroniques I, 306, 313; Wonderlijcke oorloghen, 81, 82, 88; Despars, Cronycke
IV, 193, 194.
Vergelijking met in de vorige noot genoemde lijsten en andere gegevens levert de volgende
identificaties op: de seneschalk van Normandië was Jean Blosset, heer van St.
Pierre-le-Moustier, groot-seneschalk van Normandië, door Molinet (Chroniques I, 306) wel
als deelnemer, niet als gesneuvelde vermeld; vgl. Wonderlijcke oorloghen, 88 en Despars,
Cronycke IV, 193: gesneuveld; Molinet (I, 559) meldt optreden in 1487. De admiraal van
Frankrijk was Lodewijk, bastaard van Bourbon (zie p. 56, noot 85), door Molinet niet genoemd
als deelnemer aan de slag, vgl. Wonderlijcke oorloghen, 88 en Despars, Cronycke IV, 193:
gesneuveld; Molinet (II, 62) meldt optreden in 1488. De heer van Clermont was Lodewijk
van Bourbon, door Molinet niet vermeld als deelnemer, vgl. echter Wonderlijcke oorloghen
en Despars Cronycke: gesneuveld. Volgens beide laatstgenoemde bronnen sneuvelde eveneens
een heer van Blangoen, (Blangion), waarschijnlijk dezelfde als de hier vermelde heer van
Blantoen. De heer van Crequi was Jan VI van Crequi, volgens Wonderlijcke oorloghen en
Despars gesneuveld, niet door Molinet als deelnemer vermeld. De heer van Blangnay wordt
door Wonderlijcke oorloghen en Despars (Blangyers; Blangiers) als gesneuveld opgegeven;
Molinet noemt hem niet. Antoine de Crèvecoeur sneuvelde volgens Wonderlijcke oorloghen
en Despars; Molinet noemt hem enkel als deelnemer (I, 306). De heer van Waudemont is
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van Noormandien, die ammirael van Vranckerijc bleef doot, die here van Magris,
de here du Menton, de here van Cleermont bleef doot, de here van Blantoen, de here
van Crequi bleef doot, de here van Blangnay, Antonis de Clevecourt bleef doot, de
here van Waudemont, le messire de Bourboen, de grave van Premesse, Gabasse,
here van Dordaen bleef doot, messire de Morisse, de here van Malgu bleef doot, de
here van Blaudricourt, de here van Torssi, heer Caerle le Vault, capitein van Betuyne
bleef doot, heer Caerle le Lannoit, de grave du Mertin, Caerlelont de Breton, de grave
van Perroenen. Ende dit gesciede int jaer ons Heren duysent IIIIC negenendetseventich
upten VIIden dach van augusto.
Ende in denselven zomer in de harincteelt worden scepen van oirloge uutgemaict
van Hollant ende Zeelant, ende die Franchoeysen quamen mit menichte van scepen
upte zee, wel toegemaict, nadat desen voirs strijt gevallen was ende namen alle onse
scepen van oirloge, vingen se ende verslogen se86. Ende sommige seilden mit hoeren

86

waarschijnlijk René II, graaf van Vaudemont (1451-1508), hertog van Lotharingen;
Wonderlijcke oorloghen en Despars melden het sneuvelen van een heer van Vendemont resp.
Vaudemont. Met messire de Bourboen wordt mogelijk Jan II (1426-1488), hertog van Bourbon
bedoeld, die op de andere drie hier gebruikte lijsten niet voorkomt. Gabasse (Gabacha,
Gabace) van Dordogne sneuvelde volgens Wonderlijcke oorloghen en Despars; Molinet
noemt hem niet. Volgens Molinet (I, 313) sneuvelde de luitenant van Maurice Brandely de
Champagne, luitenant-generaal en commandant van Artesië, die zelf aan de slag deelnam
(I, 306); vgl. Wonderlijcke oorloghen en Despars: er sneuvelde een heer van Morysses,
Morissys. De heer van Blaudricourt was Jan van Baudricourt, onder Lodewijk XI gouverneur
van Bourgondië, maarschalk van Frankrijk, die volgens Molinet wel deelnam aan de slag,
maar niet sneuvelde, zoals Wonderlijcke oorloghen en Despars vermelden. De heer van Torcy
was Jean d'Estouteville, heer van Torcy, volgens Molinet geen deelnemer in de slag, wel
sneuvelde volgens Molinet zijn luitenant; Wonderlijcke oorloghen en Despars noemen de
heer van Torcy zelf onder de gesneuvelden. Met Caerle le Vault wordt mogelijk Querquelevent
bedoeld, die volgens Molinet wel deelnam aan de slag, maar niet sneuvelde; hij wordt later
als kapitein van Atrecht genoemd (I, 306; II, 342). Met de ‘capitein’ van Béthune wordt
mogelijk bedoeld de heer van Maingny, kapitein van Béthune, als zodanig vermeld in
‘Chronique d'Adrien de But’, in: Kervyn de Lettenhove, ed., Chroniques relatives à l'histoire
de la Belgique sous la domination des dues de Bourgogne I (Brussel; 1870) 537; indien deze
opgave correct is dan betreft het hier Gérard de Plaines, baron van Ma(i)gny-sur-Tille, die
volgens Molinet (I, 306, 313 noot b) bij Guinegate sneuvelde; vgl. Wonderlijcke oorloghen
en Despars: noemen een graaf van Meyene bij hun lijst gevallenen. Met de grave du Mertin
wordt waarschijnlijk bedoeld Anton van Chabannes, graaf van Dammartin, die door Molinet
niet bij de deelnemers wordt genoemd en is gestorven in 1488; beide andere bronnen
vermelden hem niet. Het thuisbrengen van andere genoemden bleek vooralsnog niet goed
mogelijk. De here van Magris zou eventueel te identificeren zijn met de door Wonderlijcke
oorloghen en Despars genoemde heer van Marengly, Meringuy; van de daaropvolgende
genoemde heer is de naam moeilijk leesbaar: Du Me (Nu, Mi)tt on (oir, eir) zijn de
mogelijkheden; met; de grave van Premesse (ook deze lezing is dubieus) kan zijn bedoeld
de graaf van Provence, volgens Wonderlijcke oorloghen gesneuveld, maar mogelijk ook de
comte de Pureux, volgens Molinet (I, 313) gesneuveld; voor de here van Malgu zijn geen
aanknopingspunten gevonden; hetzelfde is het geval met Caerle le Lannoit (hier zij vermeld
dat De Barante, Histoire X, 43 refereert aan een compagnie onder Raoul de Lannoy die
deelnam aan de slag); Caerlelont de Breton kon verder niet worden geïdentificeerd, evenmin
de ‘grave van Perroenen’, hoewel deze mogelijk de door Molinet genoemde comte de Pureux
kan zijn of de door Despars als gesneuvelde genoemde heer van Pierremont - een herleiding
naar Péronne lijkt mij onwaarschijnlijk.
Bij Cherbourg bemachtigden de Fransen de gehele haringvloot; ook schepen vanuit de
Oostzee werden door de Fransen onderschept (Wagenaar, Vaderlandsche historie IV, 189,
190).
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scepen voer Scardenburch87 an lant of alsoe na als sij mochten, ende sprongen ende
voeren mitten boets an lant; ende als sij an lant quamen zoe namen hem die Ingelsen
al dat sij an hem hadden88. Ende die Franchoeysen barnden sommige van dien scepen
ende oick veel harincbuyssen ende die harincteelt ghinc teniet miteen. Ende men
kofte up die tijt voer Kerssavond een last harincx, hoe dat ...x was voer 11 pond
grooten ende 12 pond grooten ...y

87
88
x
y

Scarborough.
‘Die Scharenburchsche reyse’ (zie de kroniek van Reigersberg, M.Z. van Boxhorn, Chronijck
van Zeelandt II, 297, 298).
Twee woorden onleesbaar wegens waterschade.
Een regel onleesbaar wegens waterschade.
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[f. 274v] Maximilianus.
Item. Maximilianus, den prince, lach voer Utrecht 1483z omtrent een quarter jaers
ende sdaechs voer Onse Liever Vrouwenavond nativitas [6 sept.] doe quam hij in
Utrecht89. Hij en quam tot gheenre poorten in maer die stad van Utrecht mosten een
groet stuc muyers nederleggen, daer woude den prince overrijden ende alsoe woude
hij in de stad comen. Zij hadden hem binnen upgegeven in Maximilianus handen
overmits dat sij nyet langer teten en hadden want zij aten binnen ...a broet. Ence sij
sagen dat haer muyeren, poorten ende toornen alsoe ofgescoten waeren dat sij nyet
langer houden en mochten, aldus gaven sijt up. Daer worden twee ridders geslogen
eer de prince in de stad quam, als Anthonis van Abeele90 ende heere Pieter Lanchals91.
[f. 275] Van Leyden92.
Item. Up sinte Margrietenavond [12 juli] int jaer [M IIIIC] een ende tachtich quam
heer Reyer van Brouchusen93 van Utrecht mitten ballingen van Leyen, als mitten
Huecx partie die uut Leyen gebannen waeren ende oick gebannen waeren bij den
Hove van Hollant94, ende clommen over den muyer van Leyen ende quamen mit
horden ende andere reescip over die vest van Leyen, alsoet eenen couden winter was.
Ende die vest en was zoe wijt niet gebijt van den ijse, zij en wisten die wijtte ende
quamender zoe over in de stede, omtrent mit hondert ende XXV man95, ende quamen
zoe in Leyen upten Blauuen steen96

z Het jaartal is toegevoegd in zestiende-eeuws handschrift.
89 Op 23 juni 1483 werd het beleg voor Utrecht geslagen; op 31 augustus werd tot capitulatie
besloten, op 3 september werd het vredesverdrag door Maximiliaan uitgavaardigd (Van dar
Linden, Burggraven van Montfoort, 168, 169); vgl. ook Divisiekroniek XXXI.54, f. 436, 437
(daar ook de intocht van Maximiliaan door een bres in de muur op 6 september 1489).
a Een woord onleesbaar wegens geknoei.
90 Komt niet voor in de genealogie van het geslacht van (den) Abeele, Nederlandsche Leeuw
XLVII (1929) 245, 246.
91 Pieter Langhals (zie ook p. 68 noot 76) werd later Maximiliaans ontvanger-generaal van
financiën en werd op 22 maart 1488 door de Brugse opstandalingen onthoofd (Molinet,
Chroniques I, 638; Despars, Chronycke IV, 387-391).
92 Over de gebeurtenissen in Leiden: Blok, Hollandsche stad II, 81 vlg.; vgl. Divisiekroniek
XXXI. 28, 29, f. 421-424.
93 Reinier van Broekhuizen, zie p. 67 noot 69 en p. 68 noot 77.
94 In juli en oktober 1480 waren vele Hoeken uit Leiden en Holland verbannen, zij zochten hun
toevlucht in het Nedersticht (vgl. Divisiekroniek XXXI. 6-8, f. 409, 410).
95 Divisiekroniek XXXI.28, f. 421: 135 man.
96 Bij het stadhuis.
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ende slogen trompet ende riepen: Breeroe, Mondfoerd, Utrecht! Ende was smargens
tusschen VI ende VII uren, ende ghingen ende vingen den schout, burgermeesters
ende al tgerechte ende veel van anderen personen van den Cabeliaeus partie97. Ende
heer Reyer dede die gemeente van den stadhuys ofcondigen ende seggen dat hijt van
mijns genadigen heeren wegen dede, maer hij loecht al tsamen, hij wasser toe
ghehuyert van den Hoecx partie om vierdusent Rinse gulden. Het was qualic toegesien
van den Cabeliaeus partie omdat sij geen wake en hilden, ende die Huecx partie hilde
Leyden alsoe in verdriete ende in quaden regimente mit Reyer van Broechusen totten
sestiensten dach toe van aprille anno [M IIIIC] LXXXII98 ende was smaendachs na
Palmsondach up die tijt. Doen quam daer den prince Maximiliaen binnen mit veel
volcx99, ende eer mijn heere onsen prince daerin quam, een wijl tijts tevoer, zoe
worden die wintmolen voer Leyden verbrant ende teniet gedaen up twee na100; ende
als onsen prince daerin was zoe wart Dirc Potter, die een capitein in Leyden was,
buten ...b gevangen ende binnen gebracht ende onthooft ...c1
[f. 275v] Item. Upten sesten dach van aprille int jaer [M IIIIC] een ende tachtich quam
heer Jan van Egmonde2, des heeren zoon van Egmonde, ende nam Dordrecht in
tusschen VI ende VII uren smargens bij upsette van enige vrinden van den Cabeliaews
partie, die daer binnen waeren, ende die Hoecx partie

97

In de vroege ochtend van 20 januari 1481 werd Leiden verrast. De hiervoor aangehaalde
datering ‘Sinte Margrietenavond’ zou volgens de gangbare kalender 12 juli hebben moeten
beduiden; dat is onmogelijk, zodat hier gedacht moet worden aan een andere Margriet, bv.
Margaretha van Hongarije, wier naamdag op 18 januari gevierd werd, met name door de
Dominicanen (aan wie de schrijver van deze aantekeningen aandacht besteedde door met
name hun vestiging in Rotterdam te noemen, zie p. 22 noot 70), waarmee het verschil in
tijdsaanduiding tot een paar dagen is teruggebracht (nl. 17 i.p.v. het juiste 19 januari).
98 Het jaartal moet zijn 1481; Reinier van Broekhuizen c.s. ontruimden Leiden tussen 12 en 15
april 1481 en vertrokken naar Montfoort (Van der Linden, Burggraven, 160, 161).
99 Maximiliaan bezocht op 17 april 1481 Leiden.
100 Vgl. Blok, Hollandsche Stad II, 83/84: 1 april 1481.
b Een woord onleesbaar wegens waterschade.
c Drie regels onleesbaar wegens waterschade.
1 Dirk Potter en 3 anderen hadden zich niet overgegeven, maar zich op het huis te Zijl
verschanst; daar werden zij gevangen genomen en vervolgens naar Leiden gevoerd; op 19
april werden zij terechtgesteld (Divisiekroniek, XXXI.31, f. 414).
2 Jan III van Egmond (1438-1516), op dat moment slotvoogd van Gorinchem, werd in 1483
stadhouder van Holland en Zeeland, tot 1515; hij was de oudste zoon van Willem van Egmond,
heer van IJsselstein (zie p. 29 noot 13).
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haddent regiment gehadt zeder hartooch Karels doot ende hadden veel gueder mannen
van de rijcdom gebannen, sommigen gevangen ende verjaecht. Ended upten voirs.
sesten dach van aprille anno een ende tachtich in dat incomen3 van mijn heere van
Egmonde worde verslegen Giellis Aryaenssoon4, die op die tijt burgermeester was,
met hem sessen5, ende Aryaen Heymanssoon6 liep int water ende veel worden daer
gevangen van den Hoecx partie7.
Ende up dees tijt was onsen prince Maximilianus, hartoge van Oostenrijck, van
Bourgoengen ende grave van Hollant, tSinte Geerdenberge8, ende die here van
Egmonde9 quam met volc in hoge scepen al bedect van Gorichem, ende dese van
den regimente van Dordrecht dien geslegen ende gevangen werden die wouden Leyen
een onderstant wesen, of Reyer van Broechuysen die up die tijt Leyden inhadde
jegens den prince ende grave voirs.10 Ende tot desen tijt lach mijn heere de bastaert
van Brabant, heere van Craybeec11, tot Rotterdam als capitein van mijn heren wege
van Oostenrijck wel mit VC ruyters, al overlanders12, ende elc hilt sinen stede sonder
vertrecken ende bewaerde die stede van Rotterdam tot ons prince behoef13.
Ende doen finc dat oirloge an van Utrecht ende duyerde totten vijfften dach

d
3

4
5
6

7

8
9
10
11
12
13

Vanaf hier tot prince behoef gedrukt in Bronnen II, 630.
Jan van Egmond was beledigd door de Dordtse schout Adriaan Janszoon en kondigde aan
de stad te zullen innemen; desondanks werd Dordrecht niet extra beveiligd. In de nacht van
5 op 6 april 1481 vertrokken twee schepen met daarin verborgen Jan van Egmond,
Kabeljauwse ballingen en 150 Engelse soldaten naar Dordrecht. De schepen werden de stad
binnengelaten; de stad werd daardoor verrast (Balen, Beschrijving, 792, 793); Divisiekroniek
XXXI.30, f. 423.
Ook de onderschout sneuvelde.
Dit aantal niet in Divisiekroniek of Balens Beschrijving.
In 1479 lid van de Goede luyden van achten (invloed op burgemeestersverkiezing en toezicht
op de burgemeestersrekeningen) en in 1478 lid van het College van veertigen, het kiescollege
van de magistraat (Balen, Beschrijving, 297, 361).
Divisiekroniek XXXI.30, f. 423 en Balen, Beschrijving, 793, geven een aantal van 200 op;
de schout Adriaan Janszoon en Dirk van Beaumont Govertszoon (in 1477 burgemeester, tot
6 april 1481 schepen; Balen, Beschrijving, 246, 297) werden na een proces in 's-Gravenhage
op 2 augustus 1481 onthoofd (vonnis Beaumont: Ibidem, 794-796).
Maximiliaan vertrok op 8 april van Geertruidenberg naar Rotterdam (Divisiekroniek XXXI.31,
f. 423).
Jan van Egmond.
Zie hiervoor, p. 72. Dirk van Beaumont (zie hiervoor noot 7) werd onder andere beschuldigd
van steun aan de Hoeken in Leiden.
Filips, bastaard van Brabant (zoon van Filips de Goede), heer van Craybeec (vgl.
Divisiekroniek XXXI.30, f. 423).
Duitsers uit de Rijnprovincies.
Filips de bastaard had wel troepen gestuurd naar Dordrecht ter ondersteuning van Jan van
Egmond c.s. na de verrassing op 6 april.
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toe van september anno [M IIIIC] LXXXIII, want de prince lach voir Utrecht mit
heermacht ontrent XII of XIII weken, ende sij quamen daer upten voirs. Ven dach
van september, ende up Onse Lieve Vrouwenavond Nativitas [7 sept.] anno LXXXIII
quam den prince in Utrecht mit al dat heer, ende doe versette hij de wet14.
Item. Tot desen tijt int jaer LXXXIII ende LXXXIIII was hier int lant ...e eenen
levenden olifant die men tot allen steden thoonde binnen husen of binnen besloten
plaetsen om gelt. Ende hij voer van Amsterdam na Naerden, maer hij verdranck
onderwech mits eenen storm die rokeloes quam, ende hij was tot Enchusen doot
angebracht.
[f. 276] Item. Up sinte Geertruydenavond [16 maart] sjaers [M IIIIC] LXXXV wast
ecleps solis van middach tot drie uuren ende ten was niet doncker. Doen stont up dat
oirloge van Vlaenderen jegens onsen prince Maximiliaen, omdat die Vlamingen
hartooch Philippus, sijn kint, hilden15, maer het was begonnen mittet blochuys upte
Honte16 ende mit andere feyten van oirloge dien gedaen warden. Ende den prince
Maximiliaen vergaderde veel volcx ende toech in Vlaenderen barnen ende oick mit
machte te paerde voer Ghend17, ende die

14 Zie hiervoor, p. 72.
e Een woord onleesbaar wegens waterschade.
15 Vgl. Divisiekroniek XXXI.55, 57, f. 437-439. Na de dood van Maria van Bourgondië (27
maart 1482) kwam het regentschap in Vlaanderen in feite in handen van de Drie Leden
(Brugge, Gent en Ieper) o.l.v. Gent; de regentschapsraad bestond uit Adolf van Kleef, heer
van Ravestein (zie p. 00 noot 92), Filips van Beveren (zoon van Antoon de ‘Grote Bastaard’;
† 1498), Lodewijk van Gruuthuse († 1492) en Adriaan van Raseghem († 1490); deze
‘dynastieke partij’ kwam na verloop van tijd te staan tegenover Maximiliaan en de
Staten-Generaal, afgezien van Vlaanderen (okt. 1483); Ravestein en Beveren keerden zich
in mei 1484 van de Vlaamse partij af en in december 1484 keerden de Staten-Generaal zich
tegen Jacob van Savoye, graaf van Romont (ca 1450-1487), die zich ‘luitenant-generaal’
van Filips de Schone achtte (zie hierna, p. 76 noot 20); Filips de Schone werd al die tijd in
Gent vastgehouden.
16 De grensstroom tussen Zeeland en Vlaanderen (Westerschelde), waaraan tegenover Saaftinge
door de Drie Leden van Vlaanderen op instigatie van Brugge een versterking was aangelegd
die de scheepvaart op Antwerpen blokkeerde; deze sterkte werd weer vernietigd in het
voorjaar van 1485 (Divisiekroniek XXXI.57, 58, f. 437, 439); vgl. W. Brulez, ‘Brugge en
Antwerpen in de 15e en 16e eeuw: een tegenstelling?’, Tijdschrift voor Geschiedenis LXXXIII
(1970) 15-37, die (p. 36) concludeert ‘dat er bezwaarlijk kan gesproken worden van een
tegenstelling Brugge-Antwerpen in de 15e en 16e eeuw’, maar de mogelijkheid openlaat dat
‘met name aan de politiek-militaire troebelen van het einde van de 15e eeuw’ meer belang
zou moeten worden gehecht.
17 Voorjaar 1485.
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Ghentenaers quamen jegens hem uut mit groter menichte van volke, ende den hartoge
Maximiliaen versloech se buten der stede, zoe vele dat se wederom liepen na de
poort. Ende die van binnen Ghend lieten de scutdoer in de poort nedervallen, ende
al di er buten waeren van hoeren poirteren worden al verslegen ende gevangen. Dat
noyt gesien en was dat een prince voer Ghend zoe dede18. Ende sij bleven vast in
hoer quaetheit ende hadden de here van Crievecoer19 ende de here van Romont20 tot
hoer capiteins. Ende omtrent sinte Jansdach te midzomer [24 juni]21 zoe toech den
prince met veel scepen ende

18
19

20

21

Omstreeks Pinksteren (22 mei 1485) - op een dinsdag, dus 17 of 24 mei - verloren de
Gentenaren zo'n 8 à 900 man (Molinet, Chroniques I, 450, 451).
Filips van Crèvecoeur, heer van Esquerdes († 1494), diende eerst Karel de Stoute, werd
Vliesridder en heer van Lannoy; trad na 1477 in dienst van Lodewijk XI, die hem gouverneur
van Picardië maakte en tot maarschalk van Frankrijk verhief; hij was opperbevelhebber in
de slag bij Blangy (Guinegate). Na de dood van Lodewijk XI (1483) bleef hij in dienst van
diens opvolger Karel VIII en was bevelhebber van het Franse leger dat in deze periode (1485)
in het Doornikse gelegerd was; hij werd door de koning naar Gent gestuurd, waar hij kort
na het in de vorige noot vermelde incident arriveerde met 500 lansen, 6 à 7.000 manschappen
en nog 2.000 man voetvolk (Molinet, Chroniques I, 455; Despars, Cronycke IV, 251: ‘een
eure naer zijn (nl. Maximiliaans) vertrecken’ met 800 Franse ruiters). In Gent ontstond na
de opstand van Matthijs Pedaert op 8 juni 1485 (zie noot 25 hierna) een geschil tussen
Vlamingen en Fransen, waarop Crèvecoeur c.s. op 11 juni (Molinet, Chroniques I, 456) de
stad verlieten en zich weer bij Doornik legerden. Volgens Olivier de la Marche trachtte
Maximiliaan toen deze groep te onderscheppen en toen dat mislukte zou hij zich tegen Gent
gericht hebben (het in de voorgaande noot genoemde incident; Olivier de la Marche, Mémoires
II.11, In J.A.C. Buchon, Choix de chroniques et mémoires (Paris, 1839) 587), maar op dat
moment was Maximiliaan in Holland of Zeeland (vgl. Molinet, Chroniques I, 451: een paar
dagen na het incident, dus eind mei, vertrok Maximiliaan naar Holland).
Jacob van Savoye, graaf van Romont (zie ook noot 15 hiervoor) was een oom van Karel
VIII, diende onder Karel de Stoute en Maria van Bourgondië en werd tot Vliesridder verheven;
na de dood van Maria was hij luitenant-generaal van Filips de Schone en kwam zo tegenover
Maximiliaan te staan; hij was aanvoerder in Brugge en bleef daar tot 15 juni (Gilliodts van
Severen, Cartulaire VI, 253, noot 1; vgl. Molinet, Chroniques I, 459: gelegerd in Aalst en
vertrok vandaar op 15 juni richting Hesdin; het garnizoen van Aalst (trouw aan Gent) stond
echter o.l.v. de bastaard van Fénin, Ibidem, 447, 459).
Deze datering is onjuist; begin juni 1485 had Sluis de poorten voor Maximiliaan geopend,
op 21 juni deed Maximiliaan zijn intocht in Brugge; op 18 juni zond Gent gezanten naar
Maximiliaan om evenals Brugge tot vrede te geraken (vgl. Gilliodts van Severen, Cartulaire
VI, 252-256; Fris, Dagboek II, 259-263; Despars, Cronycke IV, 252-256).
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volc van wapenen in tSwin voer de Sluys, want die van Ghend beide die casteelen22
in hadden ende oic de stede van der Sluys. Ende in der Sluys ende in de casteelen
waeren meest alle die ballingen van Hollant23, ende den prince lach daer een seker
tijt totdat God haestelic geliefde mit een uploep24, die tot Ghend gesciedde van den
ghilden, daer een geheten Mathijs Speyert25 principael of was, ende was up die tijt
een deken van den leertouwers26, die maicte sulken ruer onder die meente contra die
van den wet up die tijt ende tot hulpe van onsen prince. Ende sinen roep was, alle
diegene die vre hebben willen ende bescutten willen dat hartoech Philippus, onsen
jongen prince, niet gelevert wort den coninc van Vranckerijc27, die staen ons bij.
Rechtevoirt creech sulc bival van der meente, ende quamen terstont mit haeren
banieren upte vridachmarct, ende doen liepen sij alle wech die in de ...f ende die dit
oirloge toegebrocht hadden; maer daer wasser een, die worde gevangen deen te
Ghend ende dander tot Aelst, ende die tot Gend gevangen wart hiete Daniel
Sonderneden ...g scepen ende dander, die tot Aelst gevangen wart, hiete Willem
Reym, die worden terstont beide onthoeft28. Ende alle die meente worde omgekeert
tot onsen prince Maximiliaen ende tot sijn zoon, hartooch Philippus29. Ende

22

Nl. het grote kasteel (begonnen in 1385 op last van Karel VI van Frankrijk) en de toren van
Bourgondië of het kleine kasteel aan weerszijden van het Zwin (J.H. van Dale, Een blik op
de vorming der stad Sluis en op den aanleg harer vestingwerken van 1382 tot 1587
(Middelburg, 1871) 49 en kaart achterin).
23 J.M.B.C. Kervyn de Lettenhove, ed., Theoderici Pauli rebus actis sub ducibus Burgundiae
compendium (Brussel, 1876) 324: ‘expulsis prius exulibus Hollandiae, Zelandie et territorii
Trajectensis’ (de daar vermelde datering: ca Mariae Visitatio (2 juli), is onnauwkeurig).
24 Op 8 juni 1485 (Fris, Dagboek II, 259).
25 Matthijs Pedaert, aanhanger van de Bourgondiërs, in 1468 al overdeken van de kleine
neringen, werd nu wederom overdeken (Fris, Dagboek II, 217, 259); hij werd na deze
gebeurtenissen tot ridder geslagen (Ibidem, 261), maar op 10 maart 1488 onthoofd (Ibid.,
265, 266).
26 Deken der brouwers in 1451; volgens Olivier de la Marche (Mémoires II. 12, ed.cit., p. 588):
deken der schippers.
27 Filips de Schone werd, nog op instigatie van Lodewijk XI, als graaf van Vlaanderen (en
leenman van de Franse koning) gehuldigd door toedoen van de Drie Leden van Vlaanderen
(vgl. p. 75 noot 15); ook Lodewijks opvolger Karel VIII (1483-1498) zette deze politiek
voort.
f Een woord onleesbaar wegens waterschade.
g Twee woorden onleesbaar wegens waterschade.
28 Op 14 juni 1485 werden Willem Rijm, eerste pensionaris van de keure, en Daniel Onredene,
burgemeester (eigenlijk: voorschepen van de keure) onthoofd: Daniel Onredene had o.a.
stadsgerei over laten brengen naar de sterkte aan de Honte (zie p. 75 noot 16); Fris, Dagboek
II, 279-280; Despars, Cronycke IV, 258-259).
29 Op 18 juni 1485 zond Gent gezanten naar Maximiliaan om tot vrede te komen (Ibidem, 280;
Despars, Cronycke IV, 259).
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als die van Brugge dit sagen ende dandere steden van Vlaenderen begheerden sij in
gena te comen, alsoe zij deden, ende de prince quam ende wart heerlic tot Brugge
ingehaelt30 ende daer worde van de ...h
[f. 276v] Doen worden daer acht onthoeft van de gemeente31. Ende als den prince
bij Gend quam zoe quam sijn zoon, hartooch Philippus, hem tiegen ende daer ontfanc
den vader sijnen lieven soon, hartooch Philippus, zeere vriendelic in sijn arm ende
die tranen sach men over sijn wanden loopeni mits dat hij hem in langen tijde niet
gesien en hadde32. Ende als hij in Ghend was zoe stonden die Ghentenaers weder
tiegens hem up maer den prince behilt die overhant, ende warter gevangen van den
quaden daerof, datter up eenen dach zeven onthooft wart ende up een ander dach
een, dat waeren die achte voers.33 Ende dit gesciede ontrent acht dagen voer sinte
Maria Magdalenendach [± 15 juli] anno [M IIIIC] LXXXV, ende onsen prince
Maximiliaen nam sijn zoon, hartooch Philippus, up een noentijt ende reet ermede
uut Ghend tot Denremonde34.
Ende up sinte Maria Magdalenendach [22 juli] na middach quam die overdeken
mitter wet van Ghend ende mit alle den dekens van Ghend twee ende twee tsamen
boven upt hof in de nedersale, alle mit zwarten habijte totten

30
h
31

Maximiliaan deed zijn intocht in Brugge op 21 juni 1485 (zie p. 76 noot 21).
Twee regels onleesbaar wegens waterschade.
Gezien wat hierna volgt worden hier de executies in Gent bedoeld (zie noot 33 hierna); voor
Brugge: vgl. Divisiekroniek XXXI.58, f. 439 (geen aantal); In Fris (Dagboek II, 262) wordt
gesproken over 8 Bruggelingen die buiten de vrede werden gehouden; Despars, Cronycke
IV, 262: 22 man erbuiten gehouden, p. 265-266: 4 executies (op 5 juli).
i Het woord gaen is doorgehaald.
32 Deze beschrijving ook in Divisiekroniek XXXI.58, f. 439. Dit gebeurde op 7 juli 1485 (Fris,
Dagboek II, 261; Despars, Cronycke IV, 268); vgl. ook voor het volgende: Molinet,
Chroniques I, 462-469.
33 Het oproer in Gent vond plaats op 10 (Despars, Cronycke IV, 270) of 11 (Fris, Dagboek II,
262; Molinet, Chroniques I, 464) juli 1485. Als gevolg daarvan worden 7 executies vermeld
(15 juli: Dagboek II, 262; 16 juli: Molinet, Chroniques I, 466); de achtste executie kan
mogelijk zijn geweest die in effigie van Willem van der Schaghe, die in 1479 zijn leven had
verbeurd, maar voortvluchtig was (hij werd pas op 29 sept. 1491 onthoofd, Dagboek II, 268):
op 20 juli 1485 ‘deden die Ghendtenaers (by laste van den eerdtshertoghe) dat metalen hooft
mette inscriptie weeren, dat Willem van der Schave daer voormaels hadde moeten doen
stellen...’ (Despars, Cronycke IV, 271; vgl. Molinet, Chroniques I, 469).
34 Dit gebeurde op 12 (vgl. Olivier de la Marche, Mémoires II.12, ed. cit., p. 590) of 13 (Despars,
Cronycke IV, 271) juli 1485; Maximiliaan begeleidde zijn zoon tot Dendermonde en keerde
daarvandaan direct naar Gent terug.
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getale toe van IIC ende XXIIII personen ende deden voer den prince een voetval ende
lagen wel ½ huyer up haer knieen, ende brochten mit hem haer hantvesten ende
begeerden in gena ontfangen te wesen, ende die prince nam se in gena, behoudelic
dat hij na hem nam een van hoeren hantvesten; die dede hij doersniden voer hem
allen ende voer allen den heren. Ende als dat gedaen was, zoe reet hij mit veel heeren
na der scepen huys ende versettede daer alle die wet, dat noyt tevoeren gesien en
was dat men die wet eer versettede dan te half oeste [15 aug.], alsoe die Ghentenaers
seiden35.
[f. 277] Van den coninc van Ingelant, dat coninc Eduwaerts brueder was36.
Item. Desen coninc van Ingelant was hartooch van Closester bij coninc Eduwaert
sijns brueders tijt, ende na coninc Eduwaerts doot zoe doode hij twee van sijns
broeders kinderen37, knechtgens, alsoo men hem anseide: maer ymmers worder gij
gedood, ende hij wart self coninc maer hij en regneerde niet lange. Ende hij wart int
lant van Kent verslegen in een strijt daechs voer sinte Bertelmeeusavont [22 aug.],
ende was up een maendach, int jaer [M IIIIC] vijf ende tachtich38 van een, die gehieten
was Ritsemont, ende dese Ritsemont wart coninc gecroent int selve jaer van vijf ende
tachtich39.
Item. In dat jaer van [M IIIIC] vijf ende tachtich coft men een hondert gesoden
baysouts om vijftich pont Vlaems ende oeck om tsestich pont groot Vlaems, desgelicx
selzout ende oeck raeu Lijssebons zout.
Item. Tot Bergen upten Zoom bruycte een wijf, gehieten Geertruyt, uut een hondert
baysouts an den hondert pont groot Vlaems. Itemj. Men cofte eenen

35

Dit gebeurde op 22 juli (Dagboek II, 262, 263); Gent moest zich schikken in de positie zoals
die na de Gentse oorlog tegen Filips de Goede (1451-1453) en diens zege bij Gavere (23 juli
1453) was geformuleerd (vgl. Vaughan, Philip the Good, 332); Maximiliaan verzette de wet
‘zonder prejudicie nochtans van haerlieder previlegien ter contrarien’ (Despars, Cronycke
IV, 271).
36 Vgl. Divisiekroniek XXXI.52, f. 434, 435. Na de dood van Edward IV (9 april 1483) werd
deze opgevolgd door zijn zoontje Edward V (1470-1483), maar Richard van Gloucester,
broer van Edward IV, maakte zich meester van de troon (25 juni 1483) en werd als Richard
III op 6 juli 1483 gekroond; over Richard III: P.M. Kendall, Richard III. London, 1956.
37 Edward V en zijn broertje Richard van York (1473-1483) werden, mogelijk in oktober 1483,
in de Tower vermoord.
38 De slag bij Bosworth, in Lincolnshire, vond plaats op maandag 22 augustus 1485.
39 Hendrik Tudor (1457-1509), graaf van Richmond, werd als Hendrik VII op het slagveld van
Bosworth tot koning uitgeroepen en op 28 oktober 1485 te Londen gekroond.
j Vanaf hier tot tlast gedrukt in Bronnen II, 631.
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last harinc ende meer lasten, tlast om thien pont groot ende oeck om 11 pont groot
tot Rotterdam, alsoe hij uter zee quam 14 sch. voer tlast.
Item. Int jaer [M IIIIC] LXXXVI wast de beste harincteelt die noyt men en beleefde.
Men voer met saufconduyten van den coninc van Vranckerijc40 ten zee ende men
voer eerst uut na de quatertemper in september [14 sept.] ende dede hier in Hollant
ende in Zeelant zom twee reysen, som drie, ende brochten de scepen vol ende de
harinc stont in die teelt up 7 pont grooten [tot] 8½ pont grooten tlast, ende die
stierluyden voeren rijke mit haeren reders.
Item. Johan, heere tot Egmonde, nu stadhouder van Hollant, Zeelant ende Vrieslant41
is grave gemaickt tot Bruessel van Maximiliaen Rooms coninck ...k dagen na sinte
Martijnsdach in den winter [11 nov.] int jaer [M IIIIC] zes ende tachtich42.
Intl jaer XVC vijftich tot up huyden den XIIden octobris was een goede haringteelt
mer men most geven tot defensie van den Scotten ende andere zeerovers tot
toerustinge van acht scepen van oirloge up elck last twintich st., daer de steden hen
mitter visscherije generende wat tegens waeren, mer zoe geringe alst geconsenteerd
was en worde die visscherije nyet meer bescadicht43.
[f. 277v] Van den Roomsen coninc.
Item. Maximiliaen, den Roomsen coninc, wart coninc gecoeren bij den koirvorsten
eendrachtelic44 tot Vrancvoort45 ende wart mit groeter eeren gecroent tAken XIIII
dagen na Paesschen, twelck up die tijt was den negensten dach van aprille int jaer
[M IIIIC] zes ende tachtich, daer den keyser, sijn vader, mede jegenwoordich was.
Ende in denselven zoemer quam den Roomsen coninc voers. ende oirloochde jegens
den coninck van Vranckrijck te lande46 maer te watere niet; ende souden die buyssen
te haringen vaeren, sij mosten saveconduyten halen te Brugge, die onsen Roomsen
coninc consenteerde dat men daer nemen soude van den ammirael van Vranckrijck47,
ende ons princen ammirael van der zee, Philippus monseigneur48, gaf van ons princen
wege

40
41
k
42
l
43
44
45
46
47
48

Karel VIII.
Sedert 1483 (zie p. 73 noot 2).
Een woord onleesbaar.
Op 12 november 1486.
Vanaf hier tot bescadicht de hand van Dirck Pel.
Zie hiervoor, p. 21 noten 65 en 66.
‘Eendrachtelic’ ook in Divisiekroniek XXXI.59, f. 411.
Op 16 februari.
Vooral in Picardië en Artesië.
Lodewijk, bastaard van Bourbon (zie p. 56 noot 85 en p. 70 noot 85).
Filips van Bourgondië (1464-1524), jongste bastaardzoon van Filips de Goede, admiraal van
Bourgondië.
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wederom den Fransooysen saveconduyten. Ende het was na Onsen Lieven
Vrouwendach Nativitas [8 sept.] in September anno LXXXVI eer die buyssen tzee
vooren te haringe.
[f. 278] Vanm den keyser van Romen, Maximilianus vader.
Up sinte Mauriciusdach [22 sept.]49 int jaer [M IIIIC] LXXXVI quam den keyser van
Romen tot Rotterdam ende toech in den Hage mit omtrent IIC man, quam up die tijt
van Dordrecht50, ende aldus wart hij tot Rotterdam wilcom gehieten:
Alrehoochgeboorsten, duerluchtichsten, mogensten ende genadichsten prince ende
vorst, keyser van den Roomsen rijke, heere van alder warelt, uwe onderdanige ie
stad van Rotterdam danct ende looft God van uwer blijder comste alhier ende hopen
geluc ende welvaeren daerof te hebben, ende presenteren ons altijt tot uwer keyserlicke
majesteyt ende onderdanicheit mit herte ende sinne als guede, getrouwe ondersaeten
sculdich sijn te doen ende dat uwe keyserlicke majesteyt ende genaden, Gode vant
hemelrijc ende ons altijt welcom moeten wesen.

m Vanaf hier tot wesen gedrukt in Bronnen II, 631.
49 M. Gachard, Collection des voyages des souverains du Pays Bas I (Bruxelles, 1876) 112,
noot 1: op 22 sept. 1486 was Frederik III in Rotterdam. De reis: 19 sept. Bergen op Zoom;
20: Oudenbosch; 21: Dordrecht; 2: Rotterdam; 23: Delft; 24/25: 's-Gravenhage; 26: Delft;
27: vanuit Rotterdam naar Dordrecht; 28: Bergen op Zoom; 29: Antwerpen. De keizer verliet
op 13 oktober Mechelen op weg naar zijn Duitse landen, arriveerde op 15 oktober in
Maastricht en op 16 oktober in Aken.
50 Molinet, Chroniques I, 517-518: Maximiliaan, na afscheid genomen te hebben van Frederik
III (516), naar de Nederlanden; op 30 mei 1486 te Den Bosch; 1 juni naar Heusden; 3 juni
naar Gorinchem en Dordrecht; 4 juni in Dordrecht; 5 juni audiëntie; 9 juni naar
Geertruidenberg en Breda. Volgens de Divisiekroniek XXXI. 59, f. 440 kwamen Frederik
III en Maximiliaan in juli in Brabant, Vlaanderen en Holland; Balen (Beschrijving, 799, 800):
via Heusden en Gorinchem kwamen vader en zoon op 4 juli 1486 in Dordrecht; op 6 juli
vertrokken zij naar Geertruidenberg. Volgens Molinet, Chroniques I, 526 kwam Frederik III
in juli in Brabant en deden vader en zoon een triomfante intocht in Brussel op 21 juli 1486
(p. 527). Olivier de la Marche, die op dat moment voortdurend in het gezelschap van Filips
de Schone was (Molinet, Chroniques I, 527) zwijgt over deze gebeurtenissen. Volgens het
Itineraire (zie vorige noot) voegde Frederik III zich op 21 juli 1486 bij Maximiliaan; de
voorgaande reizen waren van Maximiliaan alleen. Vanaf 21 juli tot 5 september reisden vader
en zoon gezamenlijk rond in de Zuidelijke Nederlanden; vanaf 5 sept. reisde Frederik III
noordwaarts, waarna op 1 oktober zijn zoon zich weer te Antwerpen bij zijn vader voegde.
In dit geval geeft onze auteur de goede inlichtingen.
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Item. Smaendachs upten XIIIen dach van meye51 int jaer [M IIIIC] LXXXVII wart
Sint Thomers52 van den Fransoeysen ingenomen bij verraderie van haerselfs luden
uter wet ende was capitein over de here van ...n diet innam53, ende pilgierde se van
al dat sijs ...o
[f. 278v] Van der vangenisse van den Roomschen coninck Maximiliaen, onsen here,
gevangen tot Brugge den eersten dach van februarij anno [M IIIIC] LXXXVIII54.
Item. Upten eersten dach van februarij anno LXXXVIII wart den Roomsen coninck
tot Brugge genomen uut sijn hof ende gebrocht in Cronenburch, an de Grote Marct55,
bij rebelheit van der gemeente, ende vandaer geleit in meester Jan de Grossen
huysinge56 ende die alomme toegemetselt ende getraelyet, ende daerin gevangen
gehouden oneerlic, bij onbequamen personen, die niet waerdich en waeren tot geloeve
sijn assche uut sijn camer te vegen57, totten

51
52

n
53
o
54

55
56

57

In 1487 viel 13 mei op een zondag.
Sint Omaars. Op 25 mei 1487 (wel een maandag) viel Sint Omaars in handen van de Fransen;
het ‘verraad’ ook in Divisiekroniek XXXI. 59, f. 411; daar echter ook het verhaal over de
herovering door de Bourgondiërs; vgl. Fris, Dagboek II, 264: Sint Omaars ‘subtylic’ door
de Fransen ingenomen (vgl. Molinet, Chroniques I, 557-559; II, 89-101: herovering).
Een woord onleesbaar wegens waterschade.
Filips van Crèvecoeur, heer van Esquerdes (zie p. 76 noot 19) nam Sint Omaars in.
Een regel onleesbaar wegens waterschade.
Vgl. Divisiekroniek XXXI. 60, 61, f. 440-442; Maximiliaan werd op 2 februari 1488 gevangen
genomen en op 16 mei weer vrijgelaten. Dit verhaal uitgebreid bij Despars, Cronycke IV,
303-306 (incl. voorgeschiedenis; daar merkwaardigerwijze niet de dag van Maximiliaans
gevangenneming vermeld) en Molinet, Chroniques I, 581 -II, 13.
Despars, Cronycke IV, 339: Cranenburch aan de westzijde van de Markt, bewoond door een
Brugs poorter, Hendrik Nieuwland.
Op 27 februari werd Maximiliaan overgebracht naar het huis van wijlen mr Jean le Gros
(Molinet, Chroniques I, 605; II, 13), audiencier van Karel de Stouten gestorven in 1484 (vgl.
Despars, Cronycke IV, 357 (28 febr.); het huis stond aan de Ezelsmarkt (vgl. J. Bartier,
Légistes et gens de finances au XVe siècle (Brussel, 1955) 379) en Maximiliaan werd daarheen
gevoerd opdat hij niet meer alles zou kunnen vernemen wat op de Grote Markt gebeurde
(terechtstellingen!).
‘Ils (nl. de Bruggelingen) firent faire une cage de gros bois et toute ferré de fer, et en celle
cage firent tenir le roy pour leur seureté’: Olivier de la Marche, Mémoires II. 13, ed. cit. p.
591, vgl. Molinet, Chroniques I, 605); over de behandeling: de klachten van Maximiliaan
zelf, L.P. Gachard, ed., ‘Maximilien d'Autriche, lettres inédites sur les affaires des Pays Bas
(1478-1508)’, Compte rendu de la commission royale d'histoire II. 2 (1851) 340.
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dage toe van svridaechs nae den heiligen Ascensionisdach [16 mei] anno LXXXVIII;
doen quam hij eerst uut Brugge onder sijn heren van den Rijn ende volc van wapen,
die up die tijt voer Brugge endep omtrent Brugge ten wapenen lagen58.
Item. Dit sijn die namen van den heren, bisscoppen ende steden, die mitten keyser
mede quamen den Rooms coninck te helpen uut sijnder gevangenisse ende sijn leet
te helpen wreken. Eerst:
Die namen van den bisscoppen

Den keyser in persone59
Den bisscop van Colen60
Den bisscop van Trier61

Bisscop van Monster62

Den palensgrave upten Rijn63

Bisscop van Madeburch64

Hartoge Vreerc van Zassen65

Bisscop van Salzburch66

Hartoge Zegemont van Oostenrijck67

Bisscop van Constanz68

Hartoge Aelbrecht van Zassen69

Bisscop van Basel70

De marcgrave van Brandenburch71

Bisscop van Trier72

Hartoge Jorijn van Beyeren73

Bisscop van Spiers74

Hartoge Aelbrecht van Beyeren75

Bisscop van Olme76

p
58

59
60
62
61
64
63
66
65
68
67
70
69
72
71
74
73
76
75

Een woord doorgehaald en onleesbaar.
Onder bevel van Frederik III persoonlijk naderde een Duits ontzettingsleger Vlaanderen.
Alvorens de komst daarvan af te wachten kwam men op 12 mei 1488 tot een vergelijk; op
16 mei 1488 werd Maximiliaan vrijgelaten.
Frederik III (1415-1493).
Herman van Hessen (1449/50-1508).
Hendrik van Schwartzenburg (bisschop 1466-1496).
Johan van Baden (1430 (1456)-1503).
Ernst van Saksen (1464-(1479) 1513).
Filips van Beieren (1448-1508).
Jan Peckenschlager (b. 1484-1489).
Frederik V, de Wijze, oudste zoon van Ernst, keurvorst van Saksen (1463-1525).
Otto van Sonnenberg (b. 1480-1491).
Sigismund van Oostenrijk (1427-1496).
Jaspar zu Rhein (b. 1479-1502).
Albrecht ‘der Beherzte’ (1443-1500), broer van Ernst, keurvorst van Saksen (vanaf 1488
actief in de Nederlanden).
Zie hiervoor, noot 61.
Johann Cicero, markgraaf van Brandenburg (1455-1499).
Lodewijk van Helmstadt (b. 1478-1504).
George van Beieren, de Rijke (1455-1503).
Ulm als diocees niet in Hierarchia Catholica Medii Aevi; mogelijk bedoeld Olmütz, dan:
Joannes Vitez (b. 1484-1489).
Albrecht IV de Wijze van Beieren (1447-1508), schoonzoon van keizer Frederik III.
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Hartoge Otto van Beyeren77

Bisscop van Straetsburch78

Hartoge Cristoffel van Beyeren79

Bisscop van Mets in Loreine80

Hartoge Wolfart van Beyeren81

Bisscop van Ausburch82

De hertoge van Gulic83
Die namen van de steden

De hertoge van Cleve84
Marcgrave Cristoffel van Baden85
Marcgrave Aelbert van Baden86

Die stede van Colen

De hertoge van Mecklenburch87

Die stede van Neus

...q

...r

[f. 311v] Vans der huldinge van hartoge Philippus, den Roomsen conincxzoon
Maximilianus, tot Sinte Geertruidenberge in Hollant.
Item. Hartoch Philippus wart gehult tot Sinte Geertruidenberge in Hollant upten
twaelfden dach in decembri anno [MIIIIC] XCIIII, als up sinte Lucienavonde, ende
daer waren alle de steden van Hollant ende Vrieslant bijeen88. Ende sij musten hem
allen hulden alsoe hij woude, ende alle previlegien, die gegeven waren sint de doot
van hartoch Karel, saliger gedachtenis, die mosten all doot ende teniet wesen ende
oock mede de Grote privilegie van LIX articulen, die vrou Mrij, saliger gedachtenis,
hartochinne den lande gegeven hadde, moste mede doot ende teniet wesen89, daer de
heeren uter Hage grotelicken
78
77
80
79
82
81
83
84
85
86
87
r
q
s
88
89

Albrecht van Beieren (b. 1479-1506).
Otto van Beieren, Paltsgraaf van Mosbach (1435-1499).
Hendrik van Lotharingen-Vaudemont (b. 1484-1505).
Christoffel van Beieren (1449-1493), zoon van Albrecht III, hertog van Beieren-München.
Frederik van Zollern (b. 1486-1505).
Wolfgang van Beieren (1451-1514).
Willem IV van Gulik (1455-1511).
Jan II van Kleef (1458-1521).
Christoffel van Baden (1453-1527).
Albrecht van Baden, broer van Christoffel (1455-1488).
Magnus II, hertog van Mecklenburg (1451-1503).
Negen namen onleesbaar wegens waterschade.
Vier namen onleesbaar wegens waterschade.
F. 279-311 zijn beschreven met allerlei akten. Vanaf hier tot f. 314 opnieuw de hand van
Cornelis Jansz.
De inhuldiging voor Zeeland vond in juli 1494 in Reimerswaal plaats (Reigersberg, in:
Boxhorn, Chronyk van Zeelandt II, 337).
Drie van de 62 artikelen bleven gehandhaafd: art. 2, inhoudende de schorsing van de in 1475
toegestane bede; art. 12, inhoudende dat Haarlem, Leiden, Delft, Amsterdam, Gouda,
Rotterdam en Schiedam conform door Filips de Goede verleende privileges hun magistraat
mochten verkiezen, nl. middels een kiescollege (zie ook hierna, noot 91); en art. 13,
inhoudende dat voor Dordrecht, Brielle en Middelburg de oude gewoonte van
magistraatsverkiezing zou worden hersteld middels nieuwe ordonnanties (voor Dordrecht:
Balen, Beschrijving, 535-541, dd. 21 december 1494).
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jegens waren90. Ende daer en soude maer een privilegie blijven dan alleen van de
viertich91, elke stede in de sijnen, ende dat durende ter tijt toe dat hartoch

90

91

De landsregering van Filips de Schone maakte hier gebruik van de door het optreden van
Albrecht III van Saksen-Meissen tussen 1489 en 1493 verzwakte positie van de gewestelijke
regeerders.
Met de ‘viertich elker stede’ worden colleges bedoeld die op enigerlei wijze bij het
stadsbestuur waren betrokken; daarin werd de stedelijke oligarchie als het ware
geïnstitutionaliseerd. Filips de Goede had de in noot 89 genoemde steden privileges
geschonken over de wijze van verkiezing van hun magistraat, waarbij dergelijke colleges
van veertig als kiescollege optraden. Blok (Hollandsche stad II, 107) merkt daar over op:
‘Het blijkt, dat in geheel Holland tegen het midden der 15e eeuw privilegiën werden verkregen,
die het recht tot kiezen der stedelijke magistraten aan een beperkt aantal personen toekenden,
daartoe uit de vroedschap verkozen; overal werden zulke vaste colleges aangesteld, die
daarmede belast waren en tevens zich sterk met het bestuur der stad inlieten. Te Leiden, Delft
en Dordrecht bestond dit kiescollege, dat dikwijls met de eigenlijke vroedschap verward
wordt, uit 40 personen [evenals kennelijk te Rotterdam], te Amsterdam uit 24, later uit 36,
te Haarlem uit 80, later 44 en 24 personen enz.’ Schiedam kende eveneens een college van
40, dat na 1463 tot 21, gekozen uit de 40, werd teruggebracht (G. van der Feijst, Geschiedenis
van Schiedam (Schiedam, 1975) 30). Het is niet duidelijk of er te Rotterdam eenzelfde praktijk
is gevolgd. Filips de Goede verleende Rotterdam op 20 augustus 1435 en op 8 juli 1436
opnieuw (nu met een opzegtermijn van 1 jaar) het recht 40 van de rijksten te kiezen ‘om bij
die onser steden goeden te regieren’, uit welk college weer 4 thesauriers zouden worden
gekozen. Of deze 40 invloed hebben gekregen op de andere magistraatsbestellingen is de
vraag, hoewel het in noot 89 genoemde artikel 12 van het Groot Privilege zulks wel doet
vermoeden; er is echter geen charter noch afschrift met een privilege van deze strekking
bewaard gebleven, wel heeft Filips de Goede in een privilege van 1440 voor zichzelf het
recht van benoeming van schepenen en burgemeesters van Rotterdam vastgelegd. Het is best
mogelijk dat naar analogie van Delft (17 sept. 1445: H.W. van Leeuwen, ‘Bestuurlijke en
rechterlijke organisatie’ in: De stad Delft. Cultuur en maatschappij tot 1572.
Tentoonstellingscatalogus (Delft, 1979) 26) en Leiden (22 april 1449: Blok, Hollandsche
stad II, 108) het Rotterdamse handvest van 1436 in de jaren '40 tot een privilege is uitgebouwd
waarin die uitgebreidere bevoegdheid van de 40 ten aanzien van de magistraatsbestelling
werd vastgelegd (waarbij Filips' charter van 1440 zou zijn vervallen). Karel de Stoute trok
dergelijke privileges in, omdat hem de stedelijke oligarchieën te machtig werden; na 1477
werden zij echter weer in ere hersteld. Wat Rotterdam betreft, die stad ontving in 1479 en,
gewijzigd, in 1483 een handvest, waarin werd toegestaan dat de 40 niet alleen de tresoriers,
maar ook de boonheren uit hun midden mochten kiezen, die dan op hun beurt uit de poorters
(zowel binnen als buiten de 40) burgemeesters en schepenen zouden kiezen (vgl. Oud Archief
Rotterdam, Inv. nrs. 761-764; Unger, ed., Bronnen I, IV-VII; in het Rotterdams Jaarboekje
VIII.8 (1980) zal deze problematiek door H. ten Boom in een artikel worden aangeroerd).
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Philippus XXV jaren out geworden ware92. Ende daer deden die gedeputeerden van
allen steden den eedt elcx voer haer poorteren ende desgelijcx de edelen ende de
ridderscap. Ende daer worde toegelegen na inhout die acte, die daervan gegeven
worde, dat die ingesetenen ende de ingeboren van den lande blijven dienen souden
elcx sijn officie totdat hartoch Philippus XXV jaren out geworden ware, ende
desgelijcx soe sullen die steden behouden tot sijn XXV jaren toe alle haer previlegien,
elcx hebbende in de sijnen, als angaende van de viertich.
Dit is den eedt, die hartoge Philippus gedaen heeft int generael voir Hollant ende
Vrieslant, in de stede van Sinte Geertruidenberge upten dach ende jaer als boven:
Dat zweren wij als grave van Hollant ende heere van Vrieslant mit hoir toebehoren,
die heilige kercke voir te staen ende in hoer rechten ende vriheden tonderhouden,
weduwen ende wesen te bescermen, ende in recht ende vreden te houdene ende te
doen onderhouden die rechten, hantvesten ende previlegien onser ridderscippen,
goede steden ende gemeenen landen van Hollant ende van Vrieslant, voirtijts verleent
ende gegeven bij wijlen hartoge Philippus, Karel ende hoir voirvaderen, graven ende
gravinnen van Hollant ende heeren van Vrieslant, saliger memorien, te houden ende
te doen onderhouden, ende confirmeren ende vestigen ende ons ende onsen erven
ende nacomelingen mit desen onsen eedt. Ende desgelijcx onse voirs. landen in
rechten ende in justicien te houden ende te doen onderhouden ende die goede
costumen, gewoenen ende haercomen te observeeren ende te bewaren; ende voert
onse voirs. ridderscippen, landen, steden ende ondersaten vandien te doen als een
goet heere ende prince sculdich sal wesen van doene. Alsoe moet ons God helpen
ende alle sijne heiligen.
[f. 312] Dit is den eedt die de ridderscippen, steden ende platte landen van Hollant
ende van Vrieslant mijnen voirs. genadigen heeren gedaen hebben:
Dat zweren wij als dat wij onsen genadigen heere, hartoge Philippus, hier
tegenwoerdich sijnde, hulden ende ontfangen tot onsen gerechte landsheere ende
grave der landen van Hollant ende heere van Vrieslant mit horen toebehoren; sijn
hoicheit, heerlicheit ende graeffelicke rechten getrouwelicken te bewaren ende te
onderhouden ende sijnre genaden, sijnen stedehouder ende elken nae sijnen toebehoren
hueren dienste [te] doene ende te obedieren ende te assisteren; ende voirt hout ende
getrouwe ende dienstich te blijven tot beschermenisse van sijnen eedelen persone
ende state als wij van rechte ende redene wege sculdich sijn van doene; ende voert
alles te doene, des goede, getrouwe onder-
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saten hueren gerechte landsheere sculdich sijn van doene. Alsoe moet ons God helpen
ende alle sijnen heiligen93.
Itemt. Int jaer van [M IIIIC] XCVII in de vasten doe worde tcruyswerck94 an de
noortsijde weder offgebroken te gront toe, ende de fundacie worde wederom verheit
ende alsoe besorcht datter mitter hulpen van Goode geen sorge meer off wesen en
sal om te sincken of te schoeren, ende de kercmeesters waren doe Jan van Veen95,
Arent Kerstantssoon96 ende Gijsbrecht Willemszoon de backer97.
Item. Int jaer van [M IIIIC] XCVII omtrent Lichtmisse [2 febr.] doe voerde onse
princesse, hartoch Philippus suster, na Spaengen toe alsoe sij den een zoon van
Spaengen hadde te hijlike98. Ende de dochter van Spaengen, hartoch Philippus wijf,
quam daertevoeren ontrent Kerssavonde99 hier in Brabant uut Spaengen mit veel
scepen100 ende een grote staet1 ende quam eerst an in Zeellant ende daer bleven alle
de scepen leggen voer Arremoen2, ende de Spaengerts storven up tlant bij grote hopen
sonder getall ...u3

93 De tekst van beide eden: Groot Placcaetboek IV ('s-Gravenhage, 1705) 8, 9.
t Vanaf hier tot de backer gedrukt in Bronnen II, 633.
94 De St. Laurenskerk in zijn huidige vorm is gebouwd tussen 1449 en 1523 op de plaats van
een vroeger kerkgebouw. Het noordertransept was in 1497 kennelijk al aan het verzakken.
95 Jan van Veen Jansz. bekleedde vanaf 1472 tot zijn dood in 1505 vele ambten in de stad, o.a.
dat van burgemeester in 1491 en 1496-1499.
96 Arent Kerstantsz. was schepen in 1462, 1471-1487, burgemeester in 1478.
97 Gijsbrecht Willemsz. was een aantal malen schepen en burgemeester en vroedschap van
1495 tot zijn dood in 1505 (de gegevens van deze laatste drie noten: Bronnen I, 12 vlg.).
98 Op 5 november 1495 werd te Mechelen een verdrag gesloten, inhoudende een huwelijk van
Filips' zuster Margaretha van Bourgondië (1480-1531) met Don Juan van Castilië en van
Filips zelf met Johanna van Castilië; het huwelijk van Filips en Johanna werd op 21 oktober
1496 te Lier voltrokken, dat van Margaretha en Don Juan op 3 april 1497 te Burgos, nadat
Margaretha op 6 februari 1497 vanuit Arnemuiden naar Spanje (Reigersberg in Boxhorn,
Chronijck van Zeeland II, 347) was vertrokken.
99 Johanna van Castilië arriveerde in september 1496 in Zeeland.
100 Divisiekroniek XXXII.8, f. 451: 100 schepen.
1 t.a.p.: ‘met grooter staet.’
2 Arnemuiden.
u Twee regels onleesbaar wegens waterschade.
3 Vgl. Molinet, Chroniques II, 431: 3 à 4.000, volgens sommigen zelfs 9.000 Spanjaarden
stierven aan ‘pestilence’; Balen (Beschrijving, 804): de Spanjaarden brachten pokken met
zich mee; Reigersberg, in Boxhorn, Chronijck II, 346: ‘Ende daer quamen meer dan vier en
twintich duysent mannen Spangjaerden mede over diemen die Blaeuwe Capkens noemde de
welke meest alle den winter op Aremuyen ende in 't Landt van Walcheren laghen. Ende daer
quam een sieckte onder die Spaengjaerts datse meest van armoede ende cativigheydt storven
...’
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[f. 312v] Vanv hartooch Philippus huldinge ende hoe hij in Hollant quam4.
Item. Hartoge Philippus, grave [van] Hollant, quam binnen Rotterdam upten XIIIIen
dach in junio anno [M IIIIC] XCVII ende worde eerlicke ingehaelt, ende tgerecht mit
den scutters stonden upt Hooft5 ende verwachtede sijn coemste aldaer. Ende die van
Dordrecht6 brochten hartoge Philippus van Dort hier tot Rotterdam mit veel scepen
ende baerdsen ende quam tHooft an, ende daer stont [t]gerecht ende ontfingen hem
ende presenteerden hem de slotelen. Hij nam se in sijn hant ende hij gaf se terstont
weder. Ende de stede hadde geordonneert ontrent C ende XX toerssen, te weten elke
gillde geset up toerssen na dat de gillden waren, sommige I, sommige II, sommige
III, sommige IIII ende sommige VI toerssen ende tgerecht ellx een toersse ende
sommige personen van de rijxsten elcx een toersse, ende die toerssen brochten sij
elcx binnen der stede huys7. Ende die toerssen worden gegeven elke scutter een,
voetboech8 ende hantboech9, de reetorick10 ende sinte Heloysgilde11 elcx een, ende
brochten den prince alsoe mit processij in de kerc ende weder in sijn harberge12. Ende
den prince vertoech ontrent V uren na Delff13 toe, daer hij tsavens bleef, ende hij en
worde tot Rotterdam up dien dach noch niet gehult. Ende de stede schencte hartoge
Philippus smiddags voer den eten een stuck Rinswijns houdende ontrent thien viertel
ende en schencte nyement

v
4
5
6
7

8
9
10

11
12

13

F. 312v, 313r en 313v tot ommeganc gedrukt in Bronnen II, 631-633.
Vgl. Divisiekroniek XXXII. 11, f. 453.
Het oostelijke van de twee havenhoofden (zie p. 38 noot 65).
In Dordrecht was hij op 13 juni 1497 gehuldigd.
Uit de opsomming van toortsen blijkt dat er ook in Rotterdam een hiërarchie van gilden heeft
bestaan, waarover echter noch in de oude keurboeken noch in de resterende gildenarchieven
aanknopingspunten gevonden kunnen worden.
Sint Jorisgilde (in 1482: 50 man).
Sint Sebastiaansgilde.
Dit is de oudste vermelding van de Rederijkerskamer te Rotterdam, ‘De blauwe acolijen’
(daarover ook: P. Haverkorn van Rijswijk, ‘De rederijkerskamer en de toneelvoorstellingen
te Rotterdam’, Rotterdamsch Jaarboekje II (1890) 151 vlg.).
Grof- en edelsmedengilde.
De Spiegel, zie p. 67 noot 62. Mogelijk heeft Filips de Schone op deze dag twee altaren
gesticht in de St. Laurenskerk, een voor St. Maarten en een voor St. Willebrord (vgl. H.C.H.
Moquette, ‘De vicarieën in de St. Laurenskerk te Rotterdam’, Rotterdamsch Jaarboekje II.8
(1920) 71 vlg.).
14 juni.
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anderen van sijn heeren, die bij hem waren. Item. Hartoch Philippus bleef tot Delf
omtrent drie dagen ende quam doe in den Hage, daer hij eerlicken ontfangen ende
ingehaelt worde, ende die van Delft brochten hartoge Phillippus in den Hage mitten
scutters van Delft, te weten de voetboech14, de hantboech15 ende sinte Hubrecht
scutters16, up elke wagen vier scutters elcx hebbende in sijn hant eenen toerts barnende.
Ende hartoge Philippus vertoechede also van stede te stede ende worde overall gehult
in elke stede17. Ende hartoge Philippus vertoge weder uuter Hage upten XVIIIen dach
in julio anno XCVII ende quam tsavents tot Rotterdam ende worde sdaechs daerna,
als upten XIXen dach van julio, gehult mit die van Schiedam. Ende tgerecht van der
stede ende van Sciedam stonden after de Spijegel18 upt kerchof in een ring, daer de
scutters van der stede elcx an hebbende haer paloer om stonden, ende de viertich van
der stede19. Ende hartoge Philippus lach after in de Spijgel in een venster ende meester
Jacob van Almonde20, een raedsheer wesende uuten Hage, die hulde den prince.
Item. Dit was den eedt, die den ousten burgermeester den prince staefde, genoomt
Jan van Veen Janszoon:
Dat zweren wij goed ende rechtvaerdich, [f. 313] heere ende prince te sijne onser
stad van Rotterdamme ende onser stad van Sciedamme ende onse ondersaten vin die
te onderhoudene ende te doen onderhoudene alle die rechten, privilegien, handvesten
ende haircommen, hemlieden verleent ende geconfirmeert bij saliger gedachten
hartoge Philippus ende Karel, laest overleden, ende hueren voorders, graven ende
gravinnen van Hollant, ende all te doene dat een

14
15
16
17

18
19
20

Sint Jorisgilde.
Sint Sebastiaansgilde.
Sint Hubertus was de patroon van de jacht.
Divisiekroniek XXXII.11, f. 453: Dordrecht, Rotterdam, Delft, 's-Gravenhage, Haarlem,
Amsterdam, Leiden, Gouda en voorts via Dordrecht naar Brabant; vgl. L.P. Gachard,
Collection des voyages des souverains des Pays Bas I (Bruxelles, 1876) 118: 10 juni: Breda;
11: Oosterhout; 12, 13: Dordrecht; 14: Rotterdam; 14, 15: Delft, 16-20: 's-Gravenhage; (18:
Delft); 21, 22: Teylingen; 23-25: Haarlem: 26, 27: Amsterdam; 28: kasteel van Cleef; 29:
Teylingen; 30 juni-2 juli: Leiden; 3-17 juli: 's-Gravenhage; 18: Rotterdam; 19: Gouda; 20:
Dordrecht; 21, 22: Breda; 23: Wouw; 24, 25: Bergen op Zoom; 26: Borgvliet; 27: Bergen
op Zoom; de cursief gedrukte data zijn volgens deze opgave data van
inhuldigingsceremonieën. Waarschijnlijk moet aan de auteur van de Rotterdamse
aantekeningen meer geloof gehecht worden: hij was zelf in Rotterdam aanwezig; bovendien
past zijn datering wel in het reisschema.
De grafelijke herberg (zie p. 67 noot 62).
Vgl. hiervoor p. 85 noot 91.
Mr. Jacob van Almonde († 1506), in 1486 gemachtigde van de Staten van Holland, tussen
1493 en 1593 hoogheemraad van Schieland.
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goet ende naetuerlic heere ende prince behoirt te doene voir sijnen ondersaten. Alsoe
moet ons God helpen ende sijn heiligen.
Dits den eedt, die meester Jacob van Almonde, raetsheer, staefde den gemeenten,
leggende in een venster bij den prince:
Dat zweren wij, dat wij ontfangen ende hulden tot ons natuerlic ende erffachtigen
heere ende prince onse harde, genadichste heere hartoge Philippus, hier
tegenwoerdich, als grave van Hollant ende beloven hem sijnen Raed van Hollant
ende de Hoogen Raed ende alle sijnen officiers, haeren officie doende, onderdanich
te sijne ende te obedierene ende sijnen edele persoene te bescudene ende te hulpene
tegens alle, also wij van rechtswegen sculdich sijn van doene, ende all te doene dat
goede ende getrouwe ondersaten sculdich sijn te doene hueren natuerlicken heere
ende prince. Alsoe moet ons God helpen ende sijh heiligen.
Item. Dit aldus geschiet wesende soe vertoechgen die van Sciedam van stonden
na huijs toe sonder eeten offte drincken, ende dat om des wille dat een ygelic van
sprinssen diennaers elcx hebben wouden ende mit grooter onscamelicheit de stede
heyschende waren van sijn blijder huldinge21. Ende de burgermeesters ghingen oeck
uute weege ende en wouden oeck niet gevonden wesen overmits dat een ygelicke
hemluden nalopende waren om elcx te hebben. Ende de burgermeesters waren: Jan
van Veen Janssoon ende Daniel Ariaenszoon: de scepenen waren: IJsbrant
Wouterszoon, Reyer Janszoon, Huych Claessoon, Jan Wijnantszoon, Ewout Pieter
Hoperssoon, Ewout Janssoon, ende Claes Jacob Rus. Ende den prins vertoech upten
XIXen dach in julio na den noene na der Goude22 toe ende daer worde hij mede
gehult.
Item. Hartoge Philippus worde geconsenteert tot een bede de somme van 80.000
clinckers, tstuck voer 30 gr. Vlaems, vier jaren lang geduerende, tot twee termijnen
jaerlix te betalen als tot Kerssavonde ende sinte Jansdage te midsomer [24 juni].
Ende tgunt dat Kerssavonde verschijnen soude dat most men consenteeren te betalen
in de maent van augusto voer Kerssavonde om des wille, dat hartoch Philippus
daermede betalen ende offdoen soude tgunt dat hij den hartoch van Saxsen sculdich
was, also hij bewesen was an de tollen in Hollant23.

21
22
23

Waarschijnlijk eisten zij geld en een maaltijd.
Op 19 juli werd Filips in Gouda ingehuldigd.
Albrecht III van Saksen-Meissen (1443-1500) werd in 1488 stadhoudergeneraal der
Nederlanden, onderdrukte de opstanden tussen 1489 en 1492; Maximiliaan was hem in 1494
zo'n 300.000 goudguldens schuldig, ter delging waarvan hem kennelijk de Hollandse
landsheerlijke tollen waren verpand. Daarnaast kreeg hij vaste lijfrenten, een groot jaarlijks
inkomen uit zijn ambt en enige belangrijke vestingen: Vilvoorde, Gemappes (Henegouwen),
Gorinchem, Woerden, Limburg, Sluis, Haarlem, Zierikzee, Middelburg en Medemblik (P.J.
Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk I (3e dr., Leiden, 1923) 511).
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[f. 313v] Item. Hartoch Philippus vertoech uut Hollant ende en dede nye justicie
terwijlen dat hij in Hollant was24.
Item. Int selve jaer van [M IIIIC] XCVII voer Vastelavonde [7 febr.] doe worde
tcruyswerc van de kerc an de noortsijde weder offgebroken tot up dat oude fundement
toe25, alsoe dat werc off sat van de kerc, ende het worde alsoe wederom verheyt ende
alsoe besorcht dat bij der gracien Goeds nu twerck wel stede houden sal, ende dat
cruyswerck quam van datselve jaer alsoe up dattet wel twee off drie stellyngen hoger
quam dant tevoeren was, want dat werrick quam boven een glasijsere van dat
cruyswerric. Ende het was dat jaer doer alsoe natten jaer als oeyt men beleefde want
daer bleef veel hoey ende haver upt velt ende den wech en mocht men niet bruycken
wel acht off thien dagen voer Rotterdam kermisse [20 aug.], ende het reegende up
onsen kermissedach all den dach doer ende sanderdages daerna, als upten maendach26,
doe hilt men eerst den ommeganc27.
Item. De buyssen voeren ter zee om harinc te vangen voer sinte Jansdage te midsomer
[24 juni], ende voer Marie Magdalenendach [22 juli] hadden veel een reysse gedaen
ende brochten elcx tscip vol harincx ende daer en wasser maer een stierman, genoomt
Pieter Stoer, die brochte in thien last harincx ende dat en was doe niet bij [wat]
anderen inbrochten: elcx brochte in XX, XXX off XL last harincx. Ende den harinc
goede up die tijt all van den eersten reysse 6 pond, 5½ pond, 7 pond na 6½ pond gr.
tlast ende daerna coft men dat last om 4 pond 2 sch. na 4 pond 5 sch. ende
daeromtrent, niet hoger. Ende het was oerloch tusschen hartoch Philippus ende de
Gelderssen28, ende dan hartoch van Zaxsen lach doe te Gorrichem binnen29, ende den
harinc en mochte niet boven30; hadde dat oerloch niet geweest int den harinc hadde
mogen boven varen, den harinc soude wel gebleven hebben omtrent 7 pond ofte 6
pond gr., ende na sinte Martijnsdach [11 nov.] doe guede den harinc ...w ende up
dieselve teelt waren daer veel scepen die wel IC ende ICX last harinc gevangen hadden.

24
25
26
27
28

Filips de Schone was tussen 12 juni en 21 juli 1497 in Holland.
Zie p. 87 noot 94.
21 augustus.
Voor de Hoogmis werd 's morgens gewoonlijk op kermisdag een processie gehouden.
Vgl. Divisiekroniek XXXII.11, f. 453. Over deze oorlog: J.E.A.L. Struick, Gelre en Habsburg,
1492-1528 (Arnhem, 1960) 44.
29 Divisiekroniek, t.a.p. Albrecht van Saksen had het kasteel van Gorinchem in beheer (zie
hiervoor noot 23); desondanks zagen Filips de Schone c.s. dit optreden ongaarne (vgl. Struick,
Gelre, 44).
30 Hier een demonstratie van prijsvorming door inkrimping van de markt ten gevolge van
oorlog: haring kon niet worden doorgevoerd via de grote rivieren. Zie ook hierna: geringe
aanvoer, hoge prijs.
w Drie woorden onleesbaar wegens waterschade.
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[f. 314] Itemx. Int jaer van [M IIIIC] XCIX doen voerden de buyssen voer sinte
Jansdach [24 juni] in zee om harinc te vangen ende quamen doe eerst in omtrent ad
vincula Petri [1 aug.], ende sij en brochten niet veel in. Daer was een stierman, die
stierde Jan de visschers scip, die brochte in IIII last tonneharinc ende luttel visch
ende alle de andere buyssen brochten deen acht tonnen, dander een tonne, ende oeck
waren veele, die niet meer en brochten dan een halve tonne, ende oeck veel mit een
kinnetgen harincx, datter veel quamen, die haer harinc wel wisten te tellen ende
brochten all niet veel visch. Men gaf een last harincx om 9 pond ende om 9 pond 10
sch. gr. zwaer gelt. Item. Men gaf een harinc binnen Rotterdam om 3 penn. ende na
onsen kermisse [18 aug.] doe quamen acht of thien scepen in, die brochten in van
haer eerste reysse dean X last, dander VIII last, ende IIII last tonharincx, ende dit
waren all zienaers. Ende daer waren veel scepen, die niet in en brochten van harinc
off van visch, ende hadden all uutgewaest, te weten deen ses weken, dander seven
weken, ende oeck achtalven weeken, ende daer was onder tvolk groot verdriet. Maar
tbesta dattet was, dat was dattet een goet tijt was van coorn: men gaf te Rotterdam
taru, tachtendeel om 10 gr., God heb lof, ende de butter goede alldoer een blanc off
7 doeyts. Item vleis, visch, all wast dier. Ende tooft was doe also gewassen soe
menichfuldich alst ye in menich jaren geweest hadde: men gaf een guet tonne peeren
om 7 ende om 6 gr. ende appelen van gelijc; item hondert appelen ende peeren om
eenen penn., God heb loff.
Item. Int selva jaer voirs. upten IIden dach in septembri, als sdaechs na sinte
Gillisdach, doe starf mijn wijf van kinde, daer God die ziel aff hebben wil, ende sij
liet mij seven cleyne kinderen aftery.
Item. In deselve teel quam een zienaer an tot Rotterdam up Onsen Lieven
Vrouwendach nativitas [8 sept.] ende brochte in XII last tonharincx ende II½ last
vorschen harinc. Item. Den vorschen harinc guede in den offslach 10 pond gr. zwaer
gelt.

x
y

Vanaf hier tot het einde van de kroniek gedrukt in Bronnen II, 633-634.
Vgl. Oud-memoriaal van schepenen f. 2 en 3, gedrukt in: H. ten Boom, De eerste secretarissen
van Rotterdam ..., in: Rotterdams Jaarboekje 1979, 172-173.
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Zeeland en Holland in 1569
Een rapport voor de Hertog van Alva
bewerkt door S. Groenveld en J. Vermaere

*

a. Inleiding
Op 22 augustus 1567 hield Fernando Alvarez de Toledo, de derde hertog van Alva,
met klein gevolg zijn intocht in de stad Brussel1. Koeltjes ontvangen door de
landvoogdes Margaretha van Parma werd hem onmiddellijk naar zijn instructie
gevraagd. De hertog toonde Margaretha de stukken echter niet, maar zond ze haar
daags erna toe. Hij kwam, kon men daar lezen, aan het hoofd van een politieleger
dat de rust in de Nederlanden moest herstellen, zodat Filips II, de algemene landsheer,
binnenkort in eigen persoon veilig de Lage Landen kon binnentrekken om daar een
aantal regelingen te treffen. Steunend op zijn troepen moest Alva zorgen voor de
stipte naleving van de wetten, voor de arrestatie en voorgeleiding van rebellen; die
troepen zouden daartoe overal mogen worden gelegerd waar de hertog dat nodig
oordeelde. En zelf had hij, als kapitein-generaal van deze betrekkelijk kleine
legermacht, ‘toute telle puissance que nous (Filips II) avons donné ladicte dame
nostre seur (Margaretha), comme à regente et gouvernante généralle èsdicts pays,
sans riens réserver’2.
Op grond van deze bevoegdheden ging Alva direct aan het werk, wat voor
Margaretha aanleiding was om Filips haar ontslag te vragen: Alva immers deed wat
hem beliefde, zonder te luisteren naar haar oordeel3. Inmiddels had ze wèl maatregelen
genomen voor de ontvangst van de koning, die in Vlissingen

*

1

2
3

Paragrafen a-f van de historische inleiding zijn van de hand van de eerstgenoemde auteur,
paragraaf g, de transcriptie van het manuscript en de annotatie daarvan zijn verzorgd door
de tweede.
Over Alva's aankomst en intocht: L.P. Gachard, ed., Correspondance de Philippe II sur les
affaires des Pays-Bas. (5 dln.; Brussel, Gent, Leipzig, 1848-1879). Daarvan deel I, 564,
Laloo aan Montigny (17 augustus 1567), 567-568, Mendivil aan Filips II (29 augustus),
569-570, Alva aan Filips II (30 augustus).
Alva's commissies bij Gachard, Correspondance Philippe II, II, 600-602 (1 december 1566),
619-622 (31 januari 1567), 626 (1 maart 1567).
Gachard, Correspondance Philippe II, I, 567, Margaretha aan Filips II (29 augustus 1567).
Filips stond haar toe, af te treden, in een brief van 5 oktober: 583, Eboli (Gomez da Silva)
aan Margaretha (6 oktober), 601, Margaretha aan Filips II (21 november 1567). Zie ook J.S.
Theissen en H.A. Enno van Gelder, ed., Correspondance Française de Marguerite d'Autriche,
duchesse de Parme, avec Philippe II. (3 dln.; Utrecht, 1925-1942) (Werken Historisch
Genootschap). Daarvan deel I, 423-424, Filips aan Margaretha (13 oktober 1567).
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zou aankomen. Ze had de graaf van Megen met troepen op Walcheren gestationeerd
om er de rust te handhaven - wèl nodig omdat de ketterij daar hoog was opgeschoten
en de opstandelingen in maart 1567 zelfs getracht hadden, vergeefs overigens, om
zich van het eiland meester te maken4. Voorts was op haar bevel op 22 augustus een
aantal schepen in zee gestoken om de koning op te wachten en te begeleiden5; maar
begin november keerden deze onverrichterzake terug6. Filips bleek toen niet te komen,
en zou ook niet komen, om redenen die deels gezocht moeten worden in zijn complexe
karakterstructuur, deels in de politieke situatie in deze jaren.
Inmiddels was Alva tot landvoogd over de Nederlanden benoemd en maakte
Margaretha zich gereed voor vertrek naar Piacenza7. Veel langer dan bedoeld zou
de IJzeren Hertog in de Lage Landen blijven; de door hem geleide politionele actie
veranderde daarmee in een bezetting. In het kader daarvan nam de hertog een aantal
maatregelen voor de militaire beheersing van deze landen en voor de verdedigbaarheid
ervan. Met het oog op het laatste stuurde hij in 1569 een commissie naar Zeeland en
Holland: de commissie-Vitelli waarvan het rapport hierna wordt afgedrukt. Welke
omstandigheden en overwegingen vormden van deze zending de achtergrond?

b. De internationale verhoudingen omstreeks 1569
Alva's instructie bepaalde dat hij de Nederlanden moest beschermen ‘contre toutes
invasions, forces et violences, tant de dehors que de dedans ledict pays’8, dat hij zich
dus niet alleen met binnen- maar ook met buitenlandse verwikkelingen diende bezig
te houden. Dat betekende in de praktijk, dat hij vooral lette op wat er in Frankrijk en
Engeland gebeurde, en in wat mindere mate ook in Duitsland waar uitgeweken
Nederlanders hun eerste invasies voorbereidden. Maar voor daadwerkelijk optreden
in West-Europa had de IJzeren Hertog weinig speelruimte. Immers, de Nederlanden
- zelf al een vrij omvang-

4

5
6
7
8

Over deze inval: A. van Hulzen, ‘De tocht van Toulouse naar Walcheren.’ In: T.v.G. 32
(1937) 53-60. Zie: J. van Vloten, ed., Onderzoek van 's koningswege ingesteld omtrent de
Middelburgsche beroerten van 1566 en 1567. Utrecht, 1873 (W.H.G.). De zending van
Megen: Gachard, Correspondance Philippe II, I, 556, Margaretha aan Filips II (12 juli 1567);
Theissen-Van Gelder, Correspondance Marguerite, I, Margaretha aan Filips II (30 juli 1567).
Theissen-Van Gelder, Correspondance Marguerite, III, 316, Margaretha aan Filips II (30
juli 1567), 319, Margaretha aan Jeronimo de Curiel inzake de equipage (23 juli).
Ibidem, I, 411 (29 augustus 1567) en 428 (9 november), Margaretha aan Filips II.
Zijn commissie bij Gachard, Correspondance Philippe II, II, 650-651 (8 oktober 1567).
Ibidem. II, 600 (1 december 1566).

Nederlandse historische bronnen 2

105
rijke personele unie - behoorden tot het nog veel grotere complex van Habsburgse
staten, waarvan de vorst niet overal tegelijk kon optreden en dus zijn prioriteiten
moest stellen. In de periode tot tegen 1580 lagen deze in het Middellandse Zeegebied,
waar Filips II de jaarlijks vanuit het oosten aanvallende Turken bestreed. Bij de
bepaling van zijn prioriteiten golden voor Filips niet alleen politieke argumenten,
maar ook religieuze. De laatste werden deels gevoed door 's konings eigen rotsvaste
overtuiging, deels door de druk die de pausen op hem uitoefenden. Echter, terwijl
voor de pausen alleen gold wat zij ten nutte van de moederkerk beschouwden, telden
voor Filips de belangen van zijn landen evenzeer. Daardoor zouden herhaaldelijk
spanningen ontstaan tussen de pauselijke politiek en die van de koning. Hoe de hertog
van Alva zich in dergelijke gevallen opstelde is, bij het ontbreken van een goede
biografie, niet erg duidelijk. Zeker, hij was een trouw dienaar die de bevelen van zijn
vorst uitvoerde; maar tegelijk liet hij als lid van de koninklijke Raad van State, en
ook als landvoogd over de Nederlanden, meer dan eens adviezen horen die niet, zoals
de prioriteiten van de koning, op een langere termijn waren gericht, maar juist op
een korte. Die adviezen gingen steeds weer in de richting van een snel uitgevoerde
militaire actie, een Blitzkrieg, op bedreigde plaatsen, om mogelijk daarna weer
aandacht aan de grote problemen te besteden. Niet altijd waren die adviezen reëel,
ook niet in de ogen van zijn tijdgenoten9.
Toch verloor Filips de gebeurtenissen in West-Europa niet uit het oog.

9

Men kan dit bijvoorbeeld afleiden uit het bekende gesprek van Bayonne, zomer 1565, tussen
Catharina de' Medici, de Franse koningin-moeder, en Alva, waarbij de hertog er, evenals de
paus, sterk op aandrong het protestantisme in Frankrijk uit te roeien, met Spaanse hulp terwijl Spanje terzelfdertijd op Malta in een strijd op leven en dood gewikkeld was met de
Turken. Zie N.M. Sutherland, The Massacre of St. Bartholomew and the European Conflict
1559-1572 (Londen, 1973) 38-46. Vgl. Alva's voorstel van 1545, om even een militaire
operatie naar Peru te ondernemen: G. Parker, Philip II (Boston, Toronto, 1978) 16. Zeer
veelzeggend is ook Alva's kritiek op de politiek van de Heilige Liga, die zich na de slag bij
Lepanto wilde concentreren op een directe aanval op het grondgebied van de Turken (vgl.
F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II (2 dln., 3e
dr.; Parijs, 1976); daarvan II, 405-415). Alva, redenerend vanuit de Nederlanden, schreef op
7 maart 1573 aan Çayas, dat de Heilige Liga zich ter bescherming van de religie eerst op de
Nederlanden moest concentreren, en dan pas op de Turken die vèr genoeg wegzaten om hen
pas in tweede instantie te hoeven aanvallen. Duque de Alba, ed., Epistolario del III Duque
de Alba don Fernando Alvarez de Toledo (3 dln.; Madrid, 1952). Daarvan III, 300: ‘no son,
pecador de mí, los turcos los que trabajan la cristianidad, sino les herejas y metidos en las
entrañas y los otros tan lejos que nos darán tiempo para volver a ellos, si primero no nos
consumen estratos’. Gaarne dank ik hier dr. C.M. Schulten voor zijn hulp bij het lezen van
een aantal passages in het Spaans.

Nederlandse historische bronnen 2

106
Maar zijn houding ten aanzien daarvan was over het algemeen afwachtend, gericht
op het defensief, op het behoud van de vredestoestand die daar in 1559 was ingetreden
door het verdrag van Cateau-Cambrésis.
In de eerste plaats werd de koning bezig gehouden door de ontwikkelingen in
Frankrijk, waar religieuze en niet-religieuze tegenstellingen tot toenemende spanning
leidden10. Er tekenden zich daar partijen af, die alleen op godsdienstige gronden
schenen te zijn gevormd; maar binnen die partijen bleken mensen vanuit allerlei
andere achtergronden mee te doen. Aan de ene zijde plaatsten zich de felle
katholieken, geleid door leden van het geslacht De Guise, vanaf 1564 vooral door
Karel de Guise, kardinaal van Lotharingen, exponent van de pauselijke,
contra-reformatorische politiek. Aan de andere kant stonden de hugenoten, onder
Jeanne d'Albret, koningin van Navarre, Condé, prins van den bloede, en Coligny, de
admiraal, die een zekere mate van religievrijheid voor zich opeisten en met de Guises
in een vete verwikkeld waren. En tussen deze beide in bevond zich een middengroep
van allerhande gematigden, die met elkaar een afkeer van binnenlandse strijd gemeen
hadden. De centrale figuur bij de laatsten was Catharina de' Medici, de
koningin-moeder en regentes die vooral het koningschap veilig wilde stellen tijdens
de minderjarigheid van Karel IX, haar zoon. Echter, de gematigden waren niet sterk
genoeg om in Frankrijk alleen de dienst uit te maken; daarom moest Catharina steeds
de steun zoeken van een der andere groepen.
Een eerste burgeroorlog, 1562-1563, had in deze situatie geen verandering gebracht.
Wel was bij het Edict van Amboise aan de protestanten enige godsdienstvrijheid
gegeven - zij kregen onder meer vier places de sûreté -; Catharina verdedigde deze
godsdienstvrijheid in de volgende jaren als heilzaam voor het land. Maar intussen
kon zij niet verhinderen dat de kardinaal van Lotharingen steeds meer invloed kreeg
in de koninklijke raad. Daar predikte hij de strijd tegen de hugenoten en tegen
Elisabeth, de protestantse koningin van Engeland. In 1567 kon Catharina zijn invloed
niet langer weerstaan, dit temeer door onhandig opereren van de hugenoten, èn door
de komst van Alva naar de Nederlanden. Lotharingens positie scheen door Alva's
opmars nog versterkt. Velen verwachtten of vreesden namelijk dat de IJzeren Hertog
met de kardinaal zou samenwerken ter uitvoering van de pauselijke politiek, in
Frankrijk,

10

Een goede samenvatting van de burgeroorlogen: G. Livet, Les guerres de religion (1559-1598).
4e dr., Parijs, 1977. Over de partijvorming: H.G. Koenigsberger, ‘The Organization of
Revolutionary Parties in France and the Netherlands during the Sixteenth Century’. In zijn
Estates and Revolutions. Essays in Early Modern European History (Ithaca, Londen, 1971)
224-252. De internationale verhoudingen bij Sutherland, Massacre, en meer toegespitst op
de relaties tussen geuzen en hugenoten: P.J. van Herwerden, Het verblijf van Lodewijk van
Nassau in Frankrijk; Hugenoten en Geuzen 1568-1572. Assen, 1932. De discussie over de
persoon van Catharina de' Medici bij H. Lapeyre, Les monarchies européennes du XVIe
siècle. Les relations internationales (2e dr; Parijs, 1973) (Nouvelle Clio) 353-356.
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in Engeland, in de Nederlanden. Een nieuwe burgeroorlog brak in september 1567
uit, mede ten gevolge van deze vrees, maar duurde slechts tot maart van het volgende
jaar. De vrede, nu gesloten, loste weer niets op en was dan ook van korte duur: in
september 1568 volgde reeds een derde burgeroorlog die tot september 1570 zou
duren. Een oorlog, waarin de felle katholieken hun overwinningen niet konden
uitbuiten, waarin de hugenoten ter zee hun overwicht demonstreerden, en waarin de
verschillen van inzicht tussen Catharina en Lotharingen bleven bestaan. Het resultaat
was een gunstige vrede voor de protestanten, ongenade voor de kardinaal, en een
stijgende invloed van Coligny en de zijnen aan het hof.
Voor Filips II hielden deze ontwikkelingen in diverse opzichten gevaren in voor
zijn gebieden. De hugenoten konden steun geven aan hun geloofsgenoten in de Lage
Landen zonder dat de weinig orthodoxe Catharina de' Medici daartegen iets zou
doen. In Catalonië meende hij al ketterse invloeden te zien binnendringen via de
Provence11, en in Castilië verwachtte hij hetzelfde via Navarre, het land van Jeanne
d'Albret. Bovendien zag hij een duidelijke dreiging in de operaties van de hugenoten
ter zee: geoefend tijdens vroegere oorlogen hadden dezen hem met hun schepen
meermalen bestookt, zowel in West-Europa als in Amerika. In 1568 bouwden zij in
La Rochelle een goed georganiseerde marine op, waarmee ze vanaf oktober niet
alleen tegen Franse onderdanen streden, maar ook tegen Habsburgse, omdat zij die
rekenden tot ‘tout les ennemies de la Relligion réformée’12. De zeewegen tussen
Filips' landen waren nadrukkelijk in gevaar. En kon Filips, naast dit alles, er wel
zeker van zijn dat de Fransen geen schadelijke contacten meer onderhielden met de
Turken, hun vroegere bondgenoten?
Aanvankelijk aarzelde de koning, wat hij ten aanzien van Frankrijk moest doen.
Dit temeer omdat de paus hem voortdurend tot daadwerkelijk optreden aanzette.
Maar weldra besloot hij zich desondanks, mede omdat de Nederlandse adel weigerde
hem daarbij vanuit het noorden te steunen13, van officiële inmenging in de Franse
burgeroorlogen te onthouden. Die burgeroorlogen waren immers nuttig voor hem:
zij hielden de Fransen bezig zodat die hèm niet tezeer konden bedreigen. Voortaan
streefde hij naar oorlog in, niet met Frankrijk, ondershands eerder hulp zendend aan
de katholieken van De Guise dan aan de zwakke en voor hem onbetrouwbare kroon.
Zo handelde hij ook in de jaren 1567-1569. Wel keurde hij het goed dat Alva, spoedig
door Lotha-

11
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Hierover: J.H. Elliott, Imperial Spain 1469-1716 (2e dr. Harmondsworth, 1970) 231-235.
Over de hugenoten ter zee: J. de Pablo, ‘Contribution à l'étude de l'histoire des institutions
militaires huguenotes. I, L'armée de mer huguenote pendant la troisième guerre de religion’.
In: Archiv für Reformationsgeschichte 47 (1956) 64-76. De geciteerde zinsnede op 73, vgl.
67-68.
Sutherland, Massacre, 13. J.J. Woltjer, ‘Inleiding’. In: Opstand en onafhankelijkheid. Eerste
vrije Statenvergadering Dordrecht 1572 (Tentoonstellingscatalogus), (Dordrecht, 1972)
5-28, aldaar 12.
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ringen benaderd om hulp, deze een legercorps zou sturen, maar alleen op zo'n manier
dat de vrede er niet door bedreigd en de toestand in de Nederlanden er niet door
geschaad werd - een aanpak waarmee Alva het op dat moment overigens volkomen
eens was14. In november 1567 trokken dan ook enkele legeronderdelen uit de
Nederlanden Frankrijk binnen; in maart 1569 opnieuw15. Onder die omstandigheden
was het niet vreemd dat een man als Granvelle, in Rome verblijvend maar nog steeds
met de Nederlandse situatie op de hoogte, meende dat in 1569 van de hugenoten
geen gevaar te duchten was16. Waarschijnlijk vergat hij daarbij echter de dreiging
die over zee van hen kon uitgaan.
In deze zelfde jaren zette in Engeland koningin Elisabeth de eerste lijnen uit van
een beleid, waaraan zij gedurende haar hele bewind zou vasthouden. Haar eerste
regeringsjaren had zij vooral besteed aan de versterking van haar binnenlandse positie
en van de Anglicaanse kerk. Zij had in Schotland ingegrepen om zich te beveiligen
tegen aanspraken van de katholieke Mary Stuart op haar troon. Ze had zich in de
eerste Franse burgeroorlog gemengd om Calais, het laatste Engelse bolwerk op het
continent dat ze in 1559 had verloren, te heroveren. Die poging was mislukt en
betekende het definitieve einde van eeuwenlange strijd tussen het Engelse en Franse
koningshuis - een strijd die in voorgaande decenniën al had plaatsgemaakt voor het
conflict tussen Habsburg en Valois. Elisabeth, realistisch als ze was en gesteund door
haar secretary of state William Cecil, accepteerde deze situatie. Haar financiële
toestand drong haar temeer daartoe: in 1568 keek zij aan tegen een schuld van 1
miljoen pond, deels een erfenis van het bewind van Mary Tudor. Voortaan droeg
haar politiek een insulair karakter. Tegenstellingen op het continent keek ze van een
afstand aan, zonder daarin nog partij te willen zijn. Die tegenstellingen immers
vormden een goede garantie voor haar veiligheid. Alleen als een der continentale
partijen de overhand dreigde te krijgen, of wanneer belangen van Engelsen op het
vasteland konden worden geschaad, was Elisabeth tot ingrijpen bereid. Daartoe
gebruikte ze soortgelijke methoden als Filips II, met name ondershandse steun, omdat
daarmee een officiële en openlijke oorlog voorkomen kon worden. Voor anderen,
ook voor Filips, was de moeilijkheid van deze politiek, dat het vaak onvoorspelbaar
was wanneer de koningin gevaren voor Engeland bespeurde en tot handelen zou
besluiten17.
14

15
16
17

Een tekenende brief hierover, met even illustratief commentaar van Filips II: Gachard,
Correspondance Philippe II, I, 671, Alva aan Filips II (24 oktober 1567). Vgl. 593, Alva
aan Filips II (1 november), 598, Filips II aan Alva (12 november).
Ibidem, II, 602, Margaretha aan Filips II (22 november). Alva, Epistolario, II, 152, Alva aan
Filips II (24 januari 1569). Van Herwerden, Verblijf, 53-58.
Gachard, Correspondance Philippe II, II, 51, Granvelle aan Pfintzing (23 november 1568),
85, Granvelle aan Gaspar Schetz, heer van Grobbendonk (30 april 1569).
Zie over Elisabeths buitenlandse politiek: J.B. Black, The Reign of Elizabeth 1558-1603 (2e
dr. Oxford, 1959) 35-165. C. Read, Mr. Secretary Cecil and Queen Elizabeth. Londen, 1955.
R.B. Wernham, Before the Armada. The Growth of English Foreign Policy 1485-1588.
Londen, 1966. Elk denken aan een uitgangspunt voor een politiek op langere termijn is aan
Elisabeths staatkunde ontzegd door Ch. Wilson, Queen Elizabeth and the Revolt of the
Netherlands. Londen, 1970. Terecht heeft Woltjer erop gewezen, dat Wilson vergeet dat ook
een basispatroon voor algemeen gebruik de nodige improvisatie per gebeurtenis vereist;
daarmee brengt hij Wilsons opvattingen dichter bij die van Wernham: J.J. Woltjer, ‘Koningin
Elizabeth en de Opstand in de Nederlanden’. In: T.v.G. 85 (1972) 31-37.
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De vorsten van het continent wilden Engeland intussen wel te vriend houden, alleen
al om te voorkomen dat hun tegenstanders steun van Elisabeth zouden ontvangen.
Zo ook Filips II, die in goede contacten met Engeland onder andere een garantie zag
voor een vrije doorvaart door het Kanaal, en in een gevestigd koningschap van
Elisabeth een beveiliging tegen een Frans-Schotse alliantie via de familiebanden van
Valois en Guises met Mary Stuart. Vandaar een over het algemeen goede
verstandhouding tussen Habsburgse landen en Engeland, vandaar zelfs geslaagde
pogingen van Filips bij de paus (1561) en bij het concilie van Trente (1563) om
excommunicatie van de protestantse Elisabeth te voorkomen: uit zo'n excommunicatie
zouden alleen maar ongelegen politieke verwikkelingen voortvloeien.
Maar tegen 1568 kwamen er allerlei spanningen naar boven. John Hawkins,
schipper uit Plymouth, trotseerde het Castiliaanse monopolie in West-Indië en werd
in 1567 daarvoor in Mexico hard aangepakt. Engelse vrijbuiters maakten samen met
hugenootse kapers, en weldra ook met Nederlandse watergeuzen, de Europese wateren
onveilig en verkochten in Engelse havens hun buit18. En de Engelse ambassadeur in
Spanje deed zodanig antipapistische uitspraken dat hij werd uitgewezen. Filips, van
zijn kant, liet toe dat vanuit zijn landen roomskatholieke lectuur in Engeland werd
verspreid, dat in 1568 in Dowaai een college werd opgericht waar Engelsen een
priesteropleiding konden ontvangen, en stuurde in juli van dat jaar don Gerau de
Spes als zijn ambassadeur naar Engeland, een intrigant die direct bij
samenzweringsplannen tegen Elisabeth werd betrokken. Maar de grootste spanning
ontstond duidelijk door de komst van Alva naar de Nederlanden. Evenals in Frankrijk
vroeg men zich in Engeland af, of de IJzeren Hertog samen met de kardinaal van
Lotharingen een aanval tegen Elisabeth zou ondernemen, aangezet door de paus.
Men werd nog nerveuzer toen uit Frankrijk geruchten overwaaiden over een complot
ten gunste van Mary Stuart, met Franse en Spaanse steun, en over een invasievloot
die in

18

Sommigen van hen voeren met hugenootse kaperbrieven: J.C.M. de Mey, De watergeuzen
en de Nederlanden 1568-1572 (Amsterdam, Londen, 1972) 79 en n.l. Deze brieven zullen
niet zijn uitgegeven door Condé, zoals De Mey zegt, maar door de souvereine Jeanne d'Albret;
ze werden wèl door Condé mede ondertekend. Vgl. De Pablo, ‘Contribution’, I, 68.
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Normandië werd opgebouwd19. Dat de vrees niet geheel ongegrond was blijkt uit
opdrachten van Filips II aan Alva in 1569 en 1571 om samenzweringen in Engeland,
waarbij De Spes betrokken was, desnoods met zijn troepen te steunen20.
Juist onder déze omstandigheden vielen eind november 1568 vier kleine schepen,
afkomstig uit Spanje, de haven van Plymouth binnen en een vijfde, groter schip die
van Southampton21. Volgens sommige berichten zochten zij daar bescherming tegen
hugenootse kapers, volgens andere tegen een storm die op zee woedde22. Toen zij
ook ín de havens nog belaagd werden door kapers besloten de Spanjaarden hun lading
op de wal in veiligheid te brengen. Die lading bestond voor een belangrijk deel uit
geld, bestemd voor de hertog van Alva, tot een totaal-bedrag van circa 850.000
gulden. Het bleek eigendom te zijn van Genuese bankiers, bij wier agenten in
Antwerpen de IJzeren Hertog een lening zou afsluiten. Toen dít aan het licht gekomen
was liet Elisabeth bekend maken, dat zij het geld, inmiddels naar de Tower
overgebracht, niet zou doorsturen naar de Nederlanden, maar het zelf van de Genuezen
zou lenen. Daarmee sloeg de vlam in de pan. Alva, aangevuurd door de felle,
kortzichtige De Spes, liet nog in december 1568 in de Nederlanden beslag leggen
op de eigendommen van Engelse onderdanen. Elisabeth antwoordde daarop begin
januari 1569 met soorgelijke maatregelen ten aanzien van Spaanse bezittingen in
háár land. Geruchten deden in Europa de ronde, dat oorlog tussen Spanje en Engeland
voor de deur stond, dat Elisabeth besloten had in de Nederlanden Oranje te steunen
en in Frankrijk de hugenoten23.
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Sutherland, Massacre, 70, 71, 82.
Ibidem, 81. Over 1571: Gachard, Correspondance Philippe II, II, brieven, afwisselend van
Filips II en Alva: 186 (14 juli), 188 (3 augustus), 191-192 (4 augustus), 193-194 (27 augustus),
195 (30 augustus), 198 (5 september), 199 (14 september). Vooral tegen de tweede
samenzwering verzette Alva zich sterk, met name omdat hij in de oppercomplotteur Ridolfi,
een Florentijn, geen enkel vertrouwen had.
Zie voor het volgende de werken, genoemd in n. 17. Voorts: C. Read, ‘Queen Elizabeth's
seizure of the Duke of Alva's pay-ships’. In: Journal of Modern History 5 (1933) 443-464.
G.D. Ramsay, Bespreking van Wilsons Queen Elizabeth, in English Historical Review 86
(1971) 568-571. De Mey, Watergeuzen, 291-293.
De visie, o.a. door Braudel weergegeven (La Méditerranée, I, 438), dat de schepen zouden
zijn opgebracht door Engelse kapers, vindt geen steun in de bronnen, ten hoogste in de
Spaanse propaganda.
J.B.M.C. Kervijn de Lettenhove, ed., Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre.
Deel 5 (Brussel, 1886) 210, Jan Heeremans uit Londen aan Jan de Backere te Gent (3 januari
1569); 215, noot. Vgl. M. Battistini, ed., Lettere di Giovan Battista Guicciardini a Cosimo
e Francesco de' Medici scritte dal Belgio dal 1559 al 1577 (Brussel, Rome, 1950) 335,
Guicciardini aan Francesco (23 januari 1569): Oranje is in Frankrijk, zal zich met Zweibrücken
verbinden; de Franse koning rukt op in Champagne - en dát, nu de spanning met Engeland
sterk toeneemt: ‘Dio voglia non habiamo a tempo nuovo une terribile guerra’. Giovan Battista
Guicciardini was een broer van de bekende auteur Ludovico Guicciardini en verbleef evenals
deze in Antwerpen.
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Wat had Elisabeth en Cecil tot deze opzienbarende maatregel bewogen? De meningen
erover zijn verdeeld. Conyers Read, die de affaire het uitvoerigst heeft beschreven,
ziet er, naast een reactie op de Spaanse dreiging van de laatste tijd, vooral een poging
van de vorstin in om zich op gunstige condities van geld te voorzien ter verlichting
van haar financiële nood. Cecil zou wel berekend hebben, dat de politieke risico's
niet te groot waren24. Sutherland meent dat Elisabeth Alva van zijn geldmiddelen
wilde beroven en daardoor een aanval vanuit Frankrijk en de Nederlanden verijdelen25.
Beide redeneringen sluiten elkaar niet uit en zijn te begrijpen vanuit de
grondbeginselen van Elisabeths buitenlands beleid. Charles Wilson echter, die
Elisabeths politiek elke mate van uniformiteit ontzegt, acht alles slechts een gril,
pure piraterij26.
Beide partijen maakten van intimidatiemiddelen gebruik om de ander tot
toegevendheid te dwingen, en troffen maatregelen voor het geval dat het inderdaad
tot oorlog mocht komen. Echter, zóver wilden beide kampen niet gaan, zoals uit
diverse uitlatingen blijkt. Zo schreef Cecil in die wintermaanden ‘A Short Memorial
of the State of the Realm’. Daarin zette hij uiteen hoe Frankrijk in voorgaande jaren
door haar burgeroorlogen, en de Habsburgers door de Turken en de Nederlanders
teveel waren bezig gehouden om zich tegen Elisabeth te keren. Maar nú waren de
hugenoten en de Nederlandse opstandelingen verzwakt en deden de Turken geen
nieuwe aanvallen, zodat de dreiging voor Engeland toenam. Daarom moest Elisabeth
hulp bieden aan protestanten op het vasteland, en eventueel meedoen in een
internationale protestantse liga om de machthebbers op het continent af te leiden van
Engeland. Wat Cecil wilde was ‘only a conjunction for defence and not otherwise
to stir any wars in Christendom’27. Het paste wel in een dergelijk concept dat Engeland
zijn havens openhield voor hugenootse kapers en de in 1569 actiever wordende
watergeuzen, zeer tot woede van Alva.
Maar ook Alva voelde niet voor oorlog. De toestand in de Nederlanden, schreef
hij in maart 1569 aan Filips, was te onzeker om dat te kunnen verdragen28. Bovendien
had hij al lang grote behoefte aan geld voor soldij en onderhoud van zijn troepen29.
De affaire met de geldschepen bezorgde hem dan ook de nodige betalingsproblemen,
en toonde hem aan hoe kwetsbaar zijn aanvoerroutes waren en bijgevolg zijn positie.
Hij moet zich dit temeer hebben gereali-
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Read, ‘Seizure’, 447-448.
Sutherland, Massacre, 80.
Wilson, Queen Elizabeth, 24-26. Zie de kritiek op dit punt van Ramsay, bespreking, 570.
Read, Cecil, 437-438; zijn correspondentie op 435.
Gachard, Correspondance Philippe II, II, 70, Alva aan Filips II (10 maart 1569).
Ibidem, II, 49 (23 november 1568). Alva, Epistolario, II, 94 (11 september 1568), 103
(oktober 1568). Alle brieven van Alva aan Filips II.
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seerd, omdat in maart 1568 ook al een Genuese geldzending over de Rijn door de
Paltsgraaf was onderschept30. Op grond hiervan voerde Alva direct na zijn bevel tot
inbeslagname van Engelse goederen een gematigde politiek ten aanzien van Elisabeth
en trachtte hij een breuk te vermijden door diplomatiek overleg. Al op 9 januari
benoemde hij Christophe d'Assonleville tot zijn gezant naar de koningin, met de
instructie ‘l'amitié, voisinance, bonne et sincère paix’ met haar te bewaren31. Toen
deze zending niets opleverde besloot hij te temporiseren, ondertussen deels gebruik
makend van informele contacten om het gesprek op gang te houden, deels van de
diensten van een man van meer gezag dan D'Assonleville, zijn naaste medewerker
Chiappino Vitelli, de markies van Cetona32. Mogelijk hoopte Alva dat in de tussentijd
een van de complotten, waarin de ambassadeur De Spes verwikkeld was, succes zou
hebben en hem voordeel zou opleveren - wat overigens niet gebeurde. En zeker
verwachtte hij, dat Elisabeth toeschietelijker zou worden als in Frankrijk de hugenoten
verder werden teruggedrongen, zodat zij van die kant niet op steun hoefde te rekenen33.
Toch nam Alva wel maatregelen voor een eventuele oorlog. Bossu, de stadhouder
van Holland, gaf hij op 26 februari opdracht, gegevens te verzamelen over schepen
die voor oorlogsdoeleinden gebruikt zouden kunnen worden34. Tien dagen eerder
vroeg hij een soortgelijke lijst aan Anthonie van Bourgondië,
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Battistini, Lettere, 309 (7 maart 1568), 310 (14 maart): Guicciardini aan Francesco. Braudel,
La Méditerranée, I, 439. Alva zal door het besef van zijn kwetsbare positie gesterkt zijn in
zijn opvatting, dat de Nederlanden zichzelf financiëel zouden moeten bedruipen; die opvatting
o.a. in Gachard, Correspondance Philippe II, II, 95-96, Alva aan Filips II (29 juni 1569).
Het is de vraag of de aanhouding van de geldschepen Alva's belastingplannen heeft versneld;
in ieder geval liet hij in maart 1569 de Staten-Generaal bijeenkomen om hun zijn voorstel
tot invoering der penningen voor te leggen.
Kervijn de Lettenhove, Relations, V, 220-226, instructie voor D'Assonleville (9 januari
1569). Vgl. Gachard, Correspondance Philippe II, II, 54, Alva aan Filips II (11 januari 1569).
Filips verwachtte van Alva de zending van een meer gezag hebbend man: Gachard,
Correspondance Philippe II, II, 91, Filips II aan Alva (15 mei 1569). Vitelli was van oktober
tot december 1569 in Engeland, maar bereikte niets. Zijn instructie bij Kervijn de Lettenhove,
Relations, V, 466-473 (ca. 28 september); zijn rapport: Ibidem, V, 563-582 (eind december).
Die opvatting o.a. bij Gachard, Correspondance Philippe II, II, 124 (18 maart 1570) en 277
(7 september 1572), Alva aan Filips II. Zo ook Granvelle: Ibidem, II, 104, Granvelle aan
Gaspar Schetz, heer van Grobbendonk (30 juli 1569).
A.R.A. Brussel, Audience 334, Correspondance Hollande et Zélande, 54, Alva an Bossu (26
februari 1569). Deze opdracht resulteerde in een lijst, opgesteld door Wolffert Michielsz.,
baljuw van de Zeevang en Waterland: A.R.A. Brussel, Conseils et sièges d'Amirauté 107.
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heer van Wacken, de superintendant van Zeeland, die hij meteen opdroeg met een
aantal ervaren schippers te overleggen ‘comment l'on pourroit resister par mer aux
invasions que l'on pourroit faire sur les pays de par deça’. Dit alles ‘Considérant à
quoy les choses pourront parvenir en ceste adversité des temps qui court et qu'il est
bien de se préparer de bonne heure à tout’.35 Deze activiteiten liepen uit op een
plakkaat, uitgevaardigd op 31 maart 1569. Daarin wijdde Alva breed uit over de
Engelse piraterijen, waarvan naar zijn zeggen de geldschepen het slachtoffer waren
geworden. Elisabeth, aldus de hertog, stimuleerde door haar optreden in deze zaak
de zeeschuimerij alleen nog maar. Daartegen moesten de Lage Landen zich wel
beveiligen. Daarom beval hij, dat Nederlandse handelsschepen alleen maar zouden
mogen uitvaren als ze waren voorzien van voldoende bewapening en manschappen
om zich te verdedigen. En particulieren zouden zelf schepen mogen uitrusten om de
piraten te bestrijden, mits zij zich plaatsten onder het bevel van zijn vice-admiraal36.
Duidelijk probeerde Alva de kosten der verdediging te leggen op de schouders van
de bevolking, zoals hij ook in andere gevallen doen zou37. De nadruk lag in het
plakkaat dus op de kaperijen - maar dat alleen, zo liet Alva Filips weten, omdat hij
zich liever niet te rechtstreeks en te openlijk tegen Elisabeth zelf keerde. De werkelijke
bedoeling ervan, bewapening tegen Engeland, zou de koningin toch wel duidelijk
zijn en moest haar aan het denken zetten38.
Uiteindelijk kwam het niet tot oorlog tussen Filips II en Elisabeth omdat de wil,
of misschien eerder de noodzaak, om de vrede te bewaren overheerste.
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A.R.A. Brussel, Audience 334, 30, Alva aan Wacken (16 februari 1569). Wackens antwoord
in Amirauté 107 (27 februari 1569).
Ch.F. Reatz, ‘Ordonnances du duc d'Albe sur les assurances maritimes de 1569, 1570, 1571,
avec un précis de l'histoire du droit d'assurance maritime dans les Pays-Bas.’ In: Compte-rendu
des séances de la Commission Royale d'Histoire ou recueil de ses bulletins, 4e reeks, V
(1878) 41-118; hierin ook de Franse tekst van het plakkaat. De Nederlandse tekst bij H.J.
Smit, ed., Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland.
Deel II, 2e stuk, 1558-1585 ('s-Gravenhage, 1950) (R.G.P.) 1003-1005. De Mey, Watergeuzen,
189-197. Over de watergeuzen repte Alva hier nog niet: die vormden in maart 1569 nog geen
bedreiging. Op 1 September zou Alva, wegens ontduikingen van zijn maatregelen, de hele
westvaart verbieden.
Vgl. n. 30 hiervóór. Een zeer sprekend voorbeeld van de wijze waarop Alva de burgerij liet
betalen voor verdedigingswerken is de financiering van de citadel van Antwerpen. Zie H.
Soly, ‘De bouw van de Antwerpse citadel (1567-1571). Sociaal-economische aspecten.’ In:
Belgisch Tijdschrift voor militaire geschiedenis 21, 6 (1976) 549-578.
Alva's redenering bij Gachard, Correspondance Philippe II, II, 77-78, Alva aan Filips II (2
april 1569). Reatz en De Mey hebben vooral de nadruk gelegd op de zeeverzekering en de
piraterij als achtergrond van dit plakkaat en onderkennen daardoor te weinig, dat het Alva
in feite niet in de eerste plaats daarom te doen was.
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Maar het duurde tot maart 1573 voordat de verhoudingen werden genormaliseerd.
Ook tussen Filips en Frankrijk bleef oorlog uit, mede onder invloed van de
Barthomomeusnacht en zijn nasleep.

c. De kwetsbaarheid van Holland en Zeeland
De voortdurende spanningen met Frankrijk en Engeland, zowel in oorlogs- als
vredestijd, deden menigeen in de Nederlanden vrezen voor aanvallen vanuit zee,
voor invasies in de kustgebieden, voor het doorsteken van dijken door vijanden. De
centrale overheid in Brussel hield zich dan ook regelmatig met de verdedigbaarheid
van de kusten bezig, ook al vóórdat de hier besproken gebeurtenissen plaatsvonden.
Zo nam landvoogdes Maria van Hongarije in 1546 met het oog daarop maatregelen:
er was sinds 1544 met Frankrijk wel vrede maar daarmee nog geen wederzijds
vertrouwen. Langs de kust, van de Grevelingen tot Ameland toe, liet zij een
seinwachtdienst instellen39. Zelf begaf ze zich in 1547 naar Walcheren dat ze toen al
had laten opmeten en beschrijven door Arent Jansz. Boom, Middelburgs magistraat
en dijkgraaf van de Zuidwatering. Ook had ze reeds de Italiaanse architect Donato
di Boni Pellizuoli opdracht gegeven om op de Blankershoek bij Rammekens, aan de
toegang tot de nieuwe haven van Middelburg, het fort Zeeburg te bouwen40.
Maria was bij deze maatregelen uitgegaan van de adviezen van de
marinedeskundige Cornelis de Schepper, die lid van de Geheime Raad en de Raad
van State was. Aan deze vroeg zij ook, in 1552, toen kort tevoren weer oorlog met
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J.C.M. Warnsinck, ‘De memorie van Cornelis de Schepper van de 12den Februari 1552 over
de verdediging van Holland, Zeeland en Vlaanderen, in den oorlog tegen Frankrijk.’ In:
Historische opstellen aangeboden aan J. Huizinga op 7 December 1942 (Haarlem, 1948)
247-273, n.l. 250 en 54. Over het wantrouwen t.a.v. Frankrijk en vestingwerken daardoor:
Jane de Iongh, Maria van Hongarije (2 dln.; Amsterdam, 1947-1951). Daarvan II, 160-165.
Boom mat de totale omtrek van Walcheren en gaf vervolgens aan waar zich de beste
ankerplaatsen bevonden. De diepten der diverse plaatsen vermeldde hij niet, met uitzondering
van de rede tussen Vlissingen en Rammekens, waar de Hont soms 8-10 vadem diep was.
Zijn rapport bij C. de Waard, ‘De rand van het eiland Walcheren in 1546’. In: Archief
Zeeuwsch, Genootschap der Wetenschappen (1912) 129-158. Boom was commissaris namens
Karel V bij de bouw van het fort Zeeburg. Over dit fort: Kunstreisboek voor Nederland
(Amsterdam, 1965) 513. E. Taverne, In 't land van belofte: in de nieue stadt. Ideaal en
werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek 1580-1680 (Maarsen, 1978) 470, n. 8.
Donato had ook de vestingwerken van o.a. Antwerpen en Vlissingen ontworpen. W.b. de
haven van Middelburg: de oude haven, de Arne, verzandde zozeer dat Middelburg in 1531
toestemming had gekregen voor de aanleg van een nieuw havenkanaal.
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Frankrijk uitgebroken was, een rapport op te stellen over de situatie lang de hele kust
van Vlaanderen, Zeeland, Holland en Friesland41. De Scheppers memore, voorzien
van kanttekeningen door de Hollands-Zeeuwse stadhouder Maximiliaan van
Bourgondië, geeft een toestand weer die bijna twintig jaar ongeveer dezelfde zou
blijven, omdat de kusten tussen 1552 en 1570 niet ingrijpend door grote stormvloeden
zouden worden veranderd42. Voor Holland en Friesland zag de auteur geen grote
gevaren, voor Vlaanderen evenmin. Stellig kon de vijand de Zuiderzee opvaren, maar
als hij daar al niet vastliep op een der vele zandbanken dan zou hij in ieder geval als
in een fuik belanden, omdat de doorgang achter zijn rug kon worden afgesloten.
Werkelijk risico liepen de Lage Landen alleen in het Zeeuws-Hollandse deltagebied:
bij Den Briel waar de vaargeul vlak langs de kust liep, in het westen van Schouwen
en bij het te zwak versterkte Zierikzee, en aan de noord- zowel als de zuidzjijde van
Walcheren, bij Veere en Vlissingen. Op al die plaatsen, en bij Vlissingen vooral,
voeren grote schepen zo dicht langs de kust, dat zij gemakkelijk krijgsvolk konden
afzetten. De Schepper suggereerde dan ook, op die plaatsen soldaten in vaste
kampementen te legeren. Daarmee was Maximiliaan van Bourgondië het niet steeds
eens: liever zag hij hier en daar forten verrijzen die met hun geschut schepen op
afstand konden houden. In Vlissingen, memoreerde hij, werd daaraan juist voldaan
door de bouw van een rondeel, westelijk van de haveningang43; om echter de hele
kust tot Zeeburg afdoende te beveiligen zou halverwege nóg een bolwerk nodig zijn,
zoals ook al door Di Boni, de architect van Zeeburg, was gesuggereerd. En bij
Zierikzee en Den Briel waren eveneens forten gewenst. Van deze ideeën heeft
Maximiliaan naar het schijnt alleen het laatste gerealiseerd: in 1569 is tenminste
sprake van een ‘bon fort’ bij de ingang van de Brielse haven44.
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Over hem: M. Baelde, De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578) (Brussel,
1965) 72, 73, 86, 90, 114, 166, 221, 306-307; Warnsinck, ‘Memorie’, 249-250. Zijn memorie:
Warnsinck, ‘Memorie’, passim.
M.K.E. Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Deel II: de periode
1400-1600 (Assen, 1975) 547-555, 586-591, 612-617, 817. De memorie dateert van 12
februari 1552, de kanttekeningen van 2 maart.
Warnsinck, ‘Memorie’, 259. Vgl. P.K. Dommisse, De ambachtsheerlijkheid van
Oud-Vlissingen en de wording van Nieuw-Vlissingen (Middelburg, 1910) (Archief Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen) 160-163.
Vgl. hierna, het rapport van de commissie-Vitelli, p. 157. Op de plattegrond van Jacob van
Deventer noch op die van Francesco de Marchi is dit fort te zien (L.J. Spanjaerdt Speckman,
Francesco de Marchi (1504-1577), Italiaans vestingbouwkundige in Spaanse dienst en de
Nederlandse vestingen (Leiden, 1972) 10-11 en plattegrond). Mogelijk is met dit fort de
versterking, met aarden wal, bedoeld die zichtbaar is op de kaart van Den Briel, net buiten
de Noordpoort, bij: G. Braun en F. Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum. Deel II. Keulen,
1575. De zaak blijft echter duister omdat in de bronnen betreffende 1572 van een fort geen
sprake is, en ook geen grondsporen van een dergelijk militair bouwwerk zijn gevonden
(mededeling van de heer J. Klok, archivaris van Den Briel).
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Ook na de vrede van 1559 klinken uit de bronnen steeds weer geluiden op over de
kwetsbaarheid van het deltagebied en het strategisch belang van vooral Walcheren.
Dit eiland, schreef landvoogdes Margaretha van Parma in 1567 aan Filips II, is ‘tant
importante ... (que) de laquelle le salut et perte du pays semble deppendre en grande
partie’45; het is, schreef ze al eerder, ‘la principalle du pays’ zodat ‘l'occupation duquel
peult entièrement oster à tous les pays de pardeça en général le trafficq’, zowel het
handelsverkeer als de soms meer politiek-militaire vaart op Spanje. De
verdedigbaarheid van het eiland werd volgens haar in belangrijke mate bepaald door
Vlissingen, ‘une entrée du pays par la mer’46. Niet anders dacht Willem van Oranje
hierover; waarschijnlijk hangt de poging van opstandelingentroepen, van 1567, om
Walcheren te bezetten ten nauwste met 's prinsen visie samen47. Ook Alva was van
het belang van Walcheren overtuigd: hij noemde het ‘la llave de los Estados’, de
sleutel van de lage Landen - echter op een ogenblik dat hij het grootste deel van het
eiland al kwijt was. En zijn opvolger Requesens was er eind 1573 zeker van dat
onderhandelingen met Oranje onvermijdelijk zouden zijn als het al bijna twee jaar
belegerde Middelburg, en daarmee het hele eiland, voor de Spanjaarden verloren
zou gaan48.
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Theissen-Van Gelder, Correspondance Marguerite, I, 299, Margaretha aan Filips II (5 maart
1567).
L.P. Gachard, ed., Correspondance de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec
Philippe II (3 dln.; Brussel, 1867-1881). Daarvan: III, 339 (31 Augustus 1562), 436 (8 oktober
1564): Margaretha aan Filips II. Theissen-Van Gelder, Correspondance Marguerite, I, 367
(24 mei 1567), en II, 248 (7 juli 1566), Margaretha aan Filips II.
Gachard, Correspondance Marguerite, II, 8 (19 december 1561), en III, 350 (12 juni 1564):
Margaretha aan Filips II. Betreffende de aanval op Walcheren zie hiervóór n. 4.
Alva's opmerking: Epistolario, III, 115, Alva aan Filips II (23 mei 1572). Vgl. Gachard,
Correspondance Philippe II, II, 192, Filips II aan Alva (4 augustus 1571), 198, Alva aan
Filips II (5 september 1571). Zo ook 473-474: door het bezit van Vlissingen zal Filips ‘señor
de la mar’ zijn: Alva aan Filips II (28 juli 1573). Requesens' uitspraken: Ibidem, II, 435 (4
december 1573), 440 (30 december), Requesens aan Filips II. Ook Morillon, de correspondent
van Granvelle, uitte zich op gelijke wijze: E. Poullet en Ch. Piot, ed., Correspondance du
Cardinal de Granvelle 1565-1583 (12 dln.; Brussel, 1877-1896). Daarvan deel IV, 213-214
(3 mei 1572), 334 (27 juli 1572). Ook de inwoners van Vlissingen onderkenden het belang
van hun stad: zo stelde een aantal protestanten in 1566 dat ‘de stede van Vlissinghen es een
frontuyr marine stede daeraen dependeert niet alleenlick het eylant van Walgheren maer de
geheele navigatie van den lande van herwaersover’. H.G. van Grol, De Geschiedenis der
Oude Havens van Vlissingen, alsmede de invloed van Oranje op hare verdere ontwikkeling
(Vlissingen, 1931) 30.
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Op allerlei manieren trachtte Margaretha van Parma Walcheren voor Filips II veilig
te stellen. Zij deed in 1562-1567 alle mogelijke moeite om het markiezaat van Veere
en Vlissingen, dat te koop werd aangeboden, voor Filips te bemachtigen om te
voorkomen dat het in verkeerde handen zou vallen. Alles scheen af te stuiten op de
koninklijke weigering, enig geld in de onderneming te steken, totdat Filips door de
knieën ging, de koop gesloten werd en de graaf van Megen in augustus 1567 beide
steden voor hem in bezit kon nemen49.
Intussen werd Margaretha steeds opgeschrikt door geruchten over invallen en door
concrete roerigheid. In 1561 vreesde ze invasies van Fransen en Engelsen, in 1564
hoorde ze over Engelse plannen om de Zeeuwse dijken door te steken, in 1566 zag
ze met schrik Franse vlootconcentraties in Normandië aan, terwijl ze tegelijk
hugenootse kapers aan kracht zag winnen50. Dus moest Walcheren worden beveiligd.
In 1564 zond ze dan ook de koninklijke architect Jacques van Oyen erheen om er de
toestand op te nemen. Daze kwam terug met een plan om Zeeburg te versterken,
maakte daarvoor al een ontwerp51. Hoe nodig dat was, blijkt uit een brief van 1566,
waar de landvoogdes Filips meldde dat ‘le boluwert de Zouburg ... tumbe par terre’52.
Maar toch werd van dit plan afgezien omdat ook een versterkt Zeeburg geen afdoende
beveiliging tegen invasies zou bieden. Veel beter ware, meende Margaretha weldra,
om Vlissingen van een citadel te voorzien, aansluitend aan de bestaande
verdedigingswerken van de stad. Weer liet ze tekeningen maken en vroeg ze, evenals
voor de restauratieplannen van Zeeburg, Filips om de financiering ervan53. Op dit
laatste zou de zaak echter voorlopig blijven hangen. Filips berichtte de
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Gachard, Correspondance Marguerite, II, 339, Margaretha aan Filips II (31 augustus 1562);
354. Filips II aan Margaretha (9 oktober 1562). Theissen-Van Gelder, Correspondance
Marguerite, I, 313, Filips aan Margaretha (13 maart 1567). Ibidem, III, 119-120 (31 januari
1567), 161 (16 februari), 237 (10 april), 252 (3 mei), 265 (24 mei), 282 (17 juni), 302 (12
juli), 316 (30 juli): Margaretha aan Filips II. Vgl. Van Grol, Geschiedenis, 28. Een der andere
gegadigden voor Veere en Vlissingen was Oranje: Van Hulzen, ‘Tocht’, 54.
Gachard, Correspondance Marguerite, II, 8 (19 december 1561); Ibidem, III, 350, (12 juni
1564). Theissen-Van Gelder, Correspondance Marguerite, I, 138 (13 april 1566); Ibidem,
II, 167; 173 (4 mei 1566): Margaretha aan Filips II.
Gachard, Correspondance Marguerite, III, 350, Margaretha aan Filips II (12 juni 1564).
Over Van Oyen: Biographie Nationale de Belgique, deel 16, 437.
Theissen-Van Gelder, Correspondance Marguerite, II, 173, Margaretha aan Filips II (4 mei
1566).
Gachard, Correspondance Marguerite, III, 436-437, Margaretha aan Filips II (8 oktober
1564).
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landvoogdes wel, dat hij haar plannen toejuichte, dat hij Vlissingen zelfs met voorrang
wilde laten versterken - maar geld had hij er niet voor54. Toch bleef Margaretha
aandringen, temeer omdat de troebelen van 1566-1567 haar een nieuw argument in
handen speelden. Antwerpen en Valenciennes waren, zo schreef zij de koning,
broeinesten van ketterij gebleken en moesten daarom beschermd worden met
dwangburchten. Ook Walcheren was een centrum van heterodoxie geweest; de door
haar gewenste citadel van Vlissingen zou tegelijk een dwangfunctie daartegen kunnen
krijgen. Voorts zouden steden als Maastricht, Den Bosch en Amsterdam van burchten
met eenzelfde dubbelfunctie moeten worden voorzien: beide eerste om meteen de
wegen naar het oosten te beveiligen, en de Amstelstad om invallen over zee af te
slaan55. Desondanks kwamen er geen gelden en bouwvergunningen uit Spanje.
Anders werd dit door het doelgerichter en harder optreden van Alva. Direct al bij
zijn aankomst in de Nederlanden had de hertog de fortificaties van Thionville en
Luxemburg geïnspecteerd, belangrijke sterkten tegen een aanval van Frankrijk.
Herstel ervan vond hij zozeer nodig dat hij dit vrijwel onmiddellijk liet uitvoeren56.
Met eenzelfde voortvarendheid zette hij zich aan de citadelplannen van Margaretha.
Al bij de eerste bespreking met haar kwam de dwangburcht van Antwerpen ter
sprake57. In september 1567 liet hij de meegekomen Italiaanse architect Francesco
Paciotto de beste plaats voor deze citadel bepalen, samen met Chiappino Vitelli, die
ook de besprekingen over Thionville en Luxemburg had bijgewoond, en de generaal
Gabrio Serbeloni58.
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Theissen-Van Gelder, Correspondance Marguerite, I, 383 (30 juni 1567); Gachard,
Correspondance Philippe II, I (31 mei 1567): Filips II aan Margaretha.
Theissen-Van Gelder, Correspondance Marguerite, I, 190 (10 oktober 1566), 291 (29 februari
1567 (?)) 299-300 (5 maart), 315 (16 maart), 356 (3 mei), 365 (24 mei). Gachard,
Correspondance Philippe II, I, 509 (10 februari 1567), 532 (1 mei), 532 (3 mei), 534 (11
mei), 538 (24 mei): alle brieven van Margaretha aan Filips II. Ook Utrecht en Groningen
zouden volgens Margaretha een citadel moeten krijgen. De eerste plannen voor een citadel
van Antwerpen dateerden van 1554 en kwamen in 1567 opnieuw naar boven: Soly, ‘Bouw’,
550.
Gachard, Correspondance Philippe II, I, 559, Alva aan Filips II (8 augustus 1567); 573, Alva
aan Filips II over de bespreking van 9 september dienaangaande, waarbij Egmont en Horne
werden gearresteerd; 584, Filips II aan Alva (15 oktober 1567).
Ibidem, I, 567, verslag van een gesprek van 26 augustus 1567.
B. de Mendoça, Commentaires sur les évènements de la guerre des Pays-Bas 1567-1577 (2
dln.; Brussel, 's-Gravenhage, 1860-1863); daarvan I, 74. Poullet-Piot, Correspondance
Granvelle, III, 88 n. Battistini, Lettere, 301, Guicciardini aan Francesco (21 september 1567).
Over Paciotto (Spaans: Pachote) bestaan zeer veel onduidelijkheden. Vgl. Soly, ‘Bouw’,
552, n. 28. Over hem ook: G. Kubler, ‘Francesco Paciotto, architect’. In: Essays in memory
of Karl Lehmann (New York, 1964) 178-198. Het komt mij voor, op grond van Alva's brieven,
dat er twee mannen van dezelfde naam in de Nederlanden werkzaam waren. De eerste Paciotto
‘de la forteleza de Amberes’, had in Italië gelden tegoed van de hertog van Albuquerque en
dreigde in 1568 de Nederlanden te verlaten om eerst deze zaak te regelen. De tweede, ‘Aquello
de Gelanda’, werd door Alva tijdelijk tot bevelhebber van het fort Zeeburg bij Rammekens
benoemd. Alva, Epistolario II, 8 (7 januari 1568) en 19 (20 januari): Alva aan Filips II. Geen
van beiden was de militair die in mei 1572 in Vlissingen werd opgeknoopt; deze werd door
Alva Hernando Pacheco genoemd, die in Deventer had gediend: Alva, Epistolario, III, 120,
Alva aan Filips II (23 mei 1572); de verwarring hierover is mogelijk in de wereld gebracht
door Hooft, die de opgeknoopte aanduidt als ‘opperst krysbouwmeester des Hartoghen’: P.C.
Hooft, Gekast naar de konst. Fragmenten uit de Nederlandsche Historiën (Zaltbommel,
1977) 101. Paciotto ontwierp o.a. de kerk van het Escorial.
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En nu zou het niet bij plannen blijven. Anders dan Margaretha vroeg Alva voor dit
project niet in de eerste plaats geld aan de koning. Om te beginnen legde hij, evenals
bij andere gelegenheden, de bevolking de plicht op, zelf voor haar veiligheid te
betalen; zo moesten de Antwerpenaren 400.000 gulden bijeenbrengen, ongeveer de
helft van de enorme bouwsom van de citadel59.
Ook voor andere, al door Margaretha aangegeven plaatsen liet Alva burchten
ontwerpen: voor Groningen maakte Paciotto een tekening nadat hij er samen met
Vitelli de plaats in ogenschouw had genomen60, in Amsterdam was al de Lastage,
ten oosten van de stad, als het meest geschikte terrein aangewezen61, en bij Vlissingen
zou aan de oostkant van de stad, aansluitend aan de bestaande versterkingen, een
citadel verrijzen die eveneens door Paciotto was ontworpen. Van de bouw van de
Amsterdamse burcht zou het echter helemaal
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Soly, ‘Bouw’, 554-556 en 562-566.
J.A. Feith, ‘Wandelingen door het oude Groningen, VII. Kasteel van Alva’. In: Groningsche
Volksalmanak 8 (1897) 100-134; J.G.G.M. Hamm, De overwinning bij Heiligerlee (Leiden,
1947) 63. In 1569 zou ook Bartolomeo Campi de plaats gaan inspecteren; hij was van mening
dat een kleine burcht er voldoende was: Alva, Epistolario, II, 414, Alva aan Filips II (26
augustus 1570). Voorts was Gabrio Serbeloni bij de voorbereiding van de bouw betrokken.
Feith, ‘Kasteel’ 112. In de brief van 26 augustus berichtte Alva, dat ook in Groningen de
bevolking zelf de kosten zou dragen. De stad had inderdaad 60.000 gulden toegezegd: C.P.
Hoynck van Papendrecht, Analecta Belgica. Deel I, stuk 2 ('s-Gravenhage, 1743) 513, Viglius
aan Hopperus (24 april 1569). Dit bedrag leende men bij Fugger.
J. Wagenaar, Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen ... beschreeven (4 dln.;
Amsterdam, 1760-1802). Deel I, 320-321; 336-337: Filips II via Alva aan Amsterdam (7
juli 1571). De burcht, schreef Filips, diende ‘afin dy auoir & tenir quelque port seur par mer
pour seruir de entree & sortie aux nauires y arriuans & en sortans’. Voor deze burcht had de
cartograaf Christiaen Sgroten een ontwerp gemaakt: Taverne, Land van belofte, 127-130.
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niet komen. Van de Groningse werden later slechts de wallen opgeworpen, en korte
tijd erná weer geslecht62. Alleen de citadel van Vlissingen, met voorrang aangepakt
zoals Margaretha al had bepleit, kwam onder Alva's bewind uit de grond. Op 6 juni
1571, in dezelfde maand waarin de Antwerpse citadel gereed kwam, begon het werk
eraan; door de gebeurtenissen van 1572 zou het bouwwerk in deze vorm echter
onvoltooid blijven. Deze keer werden de kosten niet door de Vlissingers zelf gedragen,
maar door Amsterdam dat op die manier de bouw van een burcht aan het IJ wist af
te kopen63.
Terzelfdertijd had de IJzeren Hertog verspreid over Holland en Zeeland soldaten
gelegerd om interne onlusten te beteugelen64. In 1568 liet hij dezen alweer uit de
meeste Hollandse steden vertrekken; slechts enkele, als Alkmaar en Den Briel, hielden
voorlopig nog een klein garnizoen. Alva had zijn beperkte troepenmacht elders nodig,
vooral in het zuiden waar hij meer gevaar duchtte. Moesten er, zo bepaalde hij, in
Holland toch nog invallen en plunderingen worden afgeslagen, dan was dat de taak
van de bevolking zelf - hetzelfde argument dat hij hanteerde bij de uitrusting van
schepen en de bouw van citadellen. Op Walcheren voer de hertog echter een andere
koers. Hier werden de troepen
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De wallen werden in 1575-1576 opgetrokken, gemetseld werd er nog niets. In 1577 sloopte
de burgerij de wallen eigenmachtig. Feith, ‘Kasteel’, 129-133.
Dommisse, Ambachtsheerlijkheid, 189-190, 225 n. 1. De aan deze citadel bestede kosten
bedroegen, over de periode 6 juni 1571-6 april 1572 121.474 £ 4 st. 7 p. Over Paciotto en
Vlissingen: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, V, 417-418. Op de plaats van
Alva's citadel bouwde Oranje later zijn slot. Wat betreft de Amsterdamse betalingen:
Wagenaar, Amsterdam, I, 336-338: verdrag van afkoping met Filips II, 7 juli 1571. Vgl.
Hoynck van Papendrecht, Analecta, I, 633, Viglius aan Hopperus (29 juni 1571). Amsterdam
moest 200.000 gulden in ponden Vlaams betalen, waarvan de eerste maand meteen
28.000-30.000. In mei 1572 vroeg de stad kwijtschelding van het nog openstaande restant,
maar kreeg zij alleen uitstel omdat er toch niet aan de Vlissingse burcht werd gewerkt. Ibidem,
I, 339: rekest, met antwoord van Alva. De stad had in 1571 nl. 11.666 ponden Vlaams betaald,
en in 1572 £ 7.333, dat wil zeggen tezamen ongeveer 114.000 gulden (1 pond Vlaams = 6
gulden). Zie: E. Lievense-Pelser, ‘De Alteratie en de financiële toestand’. In: Jaarboek
Amstelodamum 71 (1978) 38-54, aldaar 54, post ‘vrijwaring van Kasteel’. Overigens overwoog
Alva in 1570 om ter bekostiging van de vele Nederlandse verdedigingswerken voor de tweede
maal een honderdste penning te vragen. Gachard, Correspondance Philippe II, II, 146-147,
Alva aan Filips II (10 augustus 1570); hiervan is het niet gekomen.
Hiervoor, vooral: De Mey, Watergeuzen, 226-238; F. Vogels, ‘West-Friesland in den
Geuzentijd’. In: West-Friesland's ‘Oud en Nieuw’ 14 (1940) 177-190, daarvan 177-181.
J.C.M. Warnsinck, ‘Een mislukte aanslag op Enkhuizen in 1568’ in zijn Van vlootvoogden
en zeeslagen. (2e dr. Amsterdam, 1942) 22-44, daarvan 28.
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gehandhaafd - een duidelijk bewijs voor de grotere kwetsbaarheid van het gebied.
Klachten over overlast door de soldaten, over de hoge kosten van inkwartieringen
werden hem voortdurend door superintendent Wacken geschreven, maar hadden
geen enkel effect.
Zo zette Alva op belangrijke punten het defensiebeleid van zijn voorgangsters
voort; een beleid dat ten dele was ingegeven door vrees voor invallen van buitenaf.
Maar de hertog gebruikte andere methoden voor het realiseren ervan.

d. De commissie-Vitelli
Door de verscherpte verhoudingen met Engeland en de onzekerheid of een oorlog
met Elisabeth wel achterwege zou blijven, wilde Alva begin 1569 zich nauwkeurig
laten informeren over de situatie in Holland en Zeeland, nauwkeuriger naar wij mogen
aannemen dan de gewestelijke autoriteiten hadden gedaan. Hij wilde in het algemeen
weten, waar in beide gewesten de meest kwetsbare plaatsen waren en hoe de
vestingwerken er bij stonden. Extra informatie wilde hij hebben over de toestand
van Walcheren. In de loop van januari besloot de landvoogd tot het uitzenden van
een commissie, belast met het opstellen van een rapport hieromtrent. Als leden van
deze commissie benoemde hij de al vaker genoemde Chiappino Vitelli en Gabrio
Serbeloni, verder de vestingbouwkundige Bartolomeo Campi en de magistraat Servaes
van Steeland, heer van Wissekerke65.
De meest vooraanstaande van het gezelschap was ongetwijfeld Chiappino Vitelli,
de man die dan ook in stadsrekeningen, waarin van de verteringen van de commissie
melding wordt gemaakt, als de leider ervan is geboekstaafd.

65

De datering van Alva's besluit is vooral af te leiden uit berichten van en omtrent Serbeloni,
die tot in 1569 bevelhebber van het garnizoen van de citadel van Antwerpen was. Op 19
februari schreef deze aan Filips II, nu vanuit Brussel en niet meer uit de Scheldestad, dat hij
Antwerpen had verlaten en nu wachtte op de precieze opdracht voor zijn missie. Tevoren,
op 31 januari, had Alva al Sancho d'Avila als opvolger van Serbeloni aanbevolen aan Filips
II; hij meet toen dus al tot de zending besloten hebben. Zie: Gachard, Correspondance
Philippe II, II, 64, Serbeloni aan Filips II (19 februari 1569). Alva, Epistolario, II, 174, Alva
aan Filips II (31 januari). Serbeloni omschreef het doel van de missie als controle van de
vestingwerken en bepalen van noodzakelijke reparatiewerkzaamheden. Ook de stadsrekening
van Delft, waar de commissie op 1 april aankwam, vermeldt als de taak der heren ‘die
forteresse van deser stede te besichtigen’. G.A. Delft, I, 678, Thesauriersrekening 1569, 63v.
En de Italiaan Guicciardini schreef naar Florence, over Vitelli, dat deze op pad was om te
‘visitare quelle fortezze’. Battistini, Lettere, 337 (28 maart 1569), 338 (9 april): Guicciardini
aan Francesco de' Medici.
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Chiappino Vitelli
Gravure van Jacques Neeffs (cartouche van Arnold Loemans).
Uit: F. Strada, De thien eerste boecken der Neder-landtsche oorloge. Antwerpen, 1645
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In 1520 geboren in een aanzienlijk geslacht van Cittá di Castello bij Perugia, was hij
jong in dienst getreden van Cosimo I de' Medici, die toen nog hertog, en vanaf 1570
groothertog van Toscane was. Snel steeg daar zijn star als militair, wegens zijn
verrichtingen bij Florentijnse ondernemingen eerst, door zijn optreden daarna, in
1565, aan het hoofd van de orde van de H. Stefanus bij de bestrijding van de Turken
op Malta, samen met de Spanjaarden. Filips II kende zijn faam toen al; hij had hem,
waarschijnlijk in 1556, reeds een generaalschap in Spaanse dienst aangeboden en
een pensioen toegezegd66. In 1567 benoemde de koning Vitelli, die sinds 1562 markies
van Cetona was, tot maestre de campo general in het leger van Alva naar de
Nederlanden - de één-na-hoogste functie in de Spaanse militaire hiërarchie67. Als
zodanig voerde Vitelli het bevel over de achterhoede van het leger, bestaande uit de
tercio's van Sicilië en Sardinië en de hele tros68.
Aangekomen in de Nederlanden maakte hij deel uit van de kleine, persoonlijke
raad van de IJzeren Hertog. Herhaaldelijk komen we hem in de bronnen tegen,
onmiddellijk genoemd na de zonen van Alva - de bastaard don Fernando (de prior)
en de eenogige don Fadrique69; elders wordt hij aangeduid als ‘Ducdalfs raetsheer’,
als ‘een van Ducdalfs principaelsten raet’70, of als ‘Lieutenant vanden Excellencie
vanden Hartoge van Alva’71. Hij neemt deel aan de bespreking over reparaties aan
de vestingwerken van Thionville en Luxemburg, samen met edelen als Aerschot,
Mansfelt, Aremberg, Noircarmes, Egmont en Horne - de bespreking waarbij beide
laatsten werden gearresteerd72. Samen met Alva komt hij herhaaldelijk in Antwerpen
in verband met de bouw van de citadel van die stad; in juli 1569 zet hij er, in
afwisseling met de hertog, de magistraat onder druk om te consenteren in de betaling
van 200.000 gulden
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P. Litta, Famiglie celebri Italiane. Deel II. Milaan, 1825, 24e stuk, tafel 2. Encyclopedia
Italiana. Deel 35, 486-487. Het pensioen: Alva, Epistolario, I, 385, Alva aan Filips II vanuit
Napels (28 maart 1556).
Voor deze functie: G. Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road (Londen, 1972)
277. Mendoça, Commentaires, I, 109-110, noot. P. Bor, Oorspronck, Begin, en Vervolgh
der Nederlandsche Oorlogen. 4 dln.; Amsterdam, 1679-1684. Deze noemt (I, 180) Vitelli
‘Overste Luitenant, en Veltmaerschalk over 't gehele Heyr’.
Mendoça, Commentaires, I, 52-53. Hamm, Overwinning, 78.
B.v. Gachard, Correspondance Philippe II I, 564. Laloo, secretaris van Horne, aan Montigny
(17 augustus 1567). Mendoça, Commentaires, I, 125. Godevaert van Haecht, De kroniek van
- over de troebelen van 1565 tot 1574 te Antwerpen en elders. Ed. R. van Roosbroeck (2
dln.; Antwerpen, 1933). Daarvan II, 127.
Van Haecht, Kroniek, II, 95, 200.
G.A. Amsterdam, Stadsrekening 1569, 99v.
Gachard, Correspondance Philippe II, I, 573, rapport betreffende 9 September 1567. Er zijn
aanwijzingen dat Vitelli met o.a. Serbeloni en D'Avila de arrestatie heeft georganiseerd.
Battistini, Lettere, 101; 302, Guicciardini aan Francesco (10 oktober 1567).
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voor de dwangburcht73. En enkele maanden later is hij in Engeland om de vrijlating
van de geldschepen te bepleiten. Hij is dus een man van gezag en de Nederlanders
weten dat. Als Anthonie van Bourgondië, de superintendant van Zeeland, in februari
1569 verbetering wil in een aantal militaire voorzieningen op Walcheren, dan verzucht
hij: ‘J'avois tousiours espéré que Son Excellence y deussit avoir eivoyé Monsieur le
Marcquis Vitelli affin que les necessitez par luy cogneues il en euisse peult faire
rapport à Sadite Excellence ce que ne doubte causseroit plus d'effect que cent de mes
lettres’74. De superintendant kon nog niet weten hoe snel die wens vervuld zou worden.
Niet iedereen echter accepteerde Chiappino's vooraanstaande plaats. Noircarmes bij
voorbeeld zou zich hebben verbaasd dat een man als Vitelli, creatuur toch van een
vreemd en voor Filips II niet steeds betrouwbaar vorst, toegang had tot de diepste
staats- en militaire geheimen75.
Daarnaast speelde Vitelli als militair een hoofdrol. In 1568 is hij bij de veldtocht
tegen Lodewijk van Nassau na diens overwinning bij Heiligerlee weer maestre de
campo general, evenals bij de najaarscampagne in het zuiden, tegen Oranje. Hij
verkent er terreinen voor Alva, of samen met de hertog, spreekt in diens krijgsraad76.
In 1572 is hij samen met don Fadrique bevelhebber bij het beleg van Bergen in
Henegouwen, in welke hoedanigheid de Engelse soldaat Walter Morgan hem heeft
getekend77. Het is bij deze gelegenheid dat hij door een schot in het been ernstig
wordt verwond; maar toch voert hij, gedragen op een matras, verder het bevel78. Ook
bij volgende gelegenheden is hij weer
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Van Haecht, Kroniek, II, 95. Vgl. Battistini, Lettere, 301 (21 September 1567), 302 (10
oktober), 303 (26 oktober), 305 (7 december); Guicciardini aan Francesco.
A.R.A. Brussel, Audience 334, 24.
Gachard, Correspondance Philippe II, II, 218-219, rapport van Frances de Alava (5 januari
1572). Geheel onredelijk was de opmerking van Noircarmes niet, want Vitelli bleef regelmatig
contact onderhouden met de Medicis in Florence. Hij schreef zeker eenmaal in de zes weken
over de toestand in de Nederlanden, en was ook in 1570 in Rome aanwezig bij de verheffing
van Cosimo de' Medici tot groothertog van Toscane door de paus. Zie: Poullet-Piot,
Correspondance Granvelle, III, 351, Morillon aan Granvelle (12 September 1568). Battistini,
Lettere, 309 (7 maart 1568), 315 (6 juni), 343 (25 September 1569), 344 (10 oktober):
Guicciardini aan Francesco.
Een levendig beeld hiervan bij Mendoça, Commentaires, I, 109-140, 166-217.
Mendoça, Commentaires, I, 309-320. D. Caldecott-Biard, The Expedition in Holland
1572-1574. From the Manuscript of Walter Morgan (Londen, 1976) 82-83. Aannemelijk is
dat Morgan een thans onbekende Duitse prent heeft nagetekend, waarop Vitelli voor Bergen
stond afgebeeld.
Alva, Epistolario, III, 163, Alva aan Filips II (18 juli 1572), 311: Vitelli is er zes maanden
mee aan het bed gekluisterd. Alva aan Çayas (18 maart 1573). Poullet-Piot, Correspondance
Granvelle, IV, 306-307, Morrilon aan Granvelle (13 juli 1572). Van Haecht, Kroniek, II,
200. Mendoça, Commentaires, I, 313, 320.
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present. Hij is bij Haarlem na afloop van het beleg, waarschijnlijk meegereisd met
Alva, en tracht daar een muiterij van Spaanse soldaten te bezweren - een karwei dat
later meer van hem gevraagd zal worden79. Hij krijgt vervolgens het bevel over een
actie tot ontzet van Middelburg, maar moet daarvan afzien wegens verslechterde
gezondheid80. Toch leidt hij nog in 1574, tijdens het beleg van Leiden, de inname
van Woudrichem, Leerdam en Asperen en is hij in het jaar daarop aanwezig bij het
beleg van Zierikzee. Echter, tijdens dit beleg in een draagstoel rondgetorst over de
dijken van Schouwen, valt hij uit zijn stoel en van de dijk, al dan niet door boos
opzet. Kort daarna overlijdt hij aan zijn verwondingen81.
Vitelli was een bekwaam militair, daarover waren vriend en vijand het eens. Tot
de laatsten mogen we de Antwerpenaar Godevaert van Haecht rekenen, die hem ‘een
out vervaren crychsman’ en ‘een groot colonel van den leegere’ noemde82. Hij was
het type van een condottiere, moedig, hardvochtig en streng, met wiens niet-Spaanse
afkomst de Spaanse soldaten soms wel problemen hadden83. Alva had grote waardering
voor hem en gaf tegenover Filips II
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De bronnen zijn niet eensluidend over de successen van Vitelli in deze. W.b. Haarlem: W.J.
Verwer, Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581. Ed. J.J.
Temminck (Haarlem, 1973) 118-119; Vitelli zou geen succes gehad hebben; vgl. Mendoça,
Commentaires, I, 142, 150. In 1574 had Vitelli met muiters te maken in Leerdam. Volgens
Van Haecht (Kroniek, II, 312) moest hij voor hen vluchten; Mendoça (Commentaires, II,
255-257) liet Requesens hem overkomen voor stafberaad. Ook in Antwerpen had hij, in
1574, met muiterij te maken: Mendoça, Commentaires, II, 233; Bor, Oorspronck, I, 495. Dat
Vitelli ook voor Alkmaar geweest zou zijn, zoals de Engelse militair Roger Williams meedeelt,
heb ik niet kunnen verifiëren; het lijkt mij onwaarschijnlijk, gezien zijn activiteiten
terzelfdertijd in het zuiden, en zijn gezondheidstoestand: R. Williams, The Actions of the
Low Countries. Ed.D.W. Davies (Ithaca, New York, 1964) 94.
Alva, Epistolario, III, 495, Alva aan Filips II (30 augustus 1573).
Litta, Famiglie, II, 24, 2. J.L. Motley, The Rise of the Dutch Republic (3 dln.; Londen, 1858).
Daarvan: deel II, 518. Em. van Meteren, Historie der Neder-landsche ende haerder Na-buren
Oorlogen ende Geschiedenissen ('s-Gravenhage, 1614) 114r. Vitelli werd waarschijnlijk
rondgedragen omdat hij overmatig dik was. Zie: J.B. Blaes, ed., Mémoires Anonymes sur
les Troubles des Pays-Bas 1565-1580. Deel I (Brussel, 's-Gravenhage, 1859) 117 n.l. Motley
plaatst Chiappino's overlijdensdatum in eind februari.
Van Haecht, Kroniek, II, 259, 301. Vgl. Verwer, Memoriaelbouck, 118: ‘een vervaeren oudt
capiteijn’.
L. van der Essen, ‘Kritische studie over de oorlogvoering van het Spaanse leger in de
Nederlanden tijdens de zestiende eeuw, nl. de bestraffing der opstandige steden. Deel II:
Onder Requesens (1573-1576).’ In: Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie
voor Wetenschappen. Klasse der Letteren 14 (1952) 1-26, n.l. 8. Litta, Famiglie, II, 24, 2.
Vgl. Bor, Oorspronck, I, 530-531: zijn harde optreden in Leerdam, 1574.
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Gabrio Serbeloni
Pentekening van een onbekende, in het plakboek ‘Spieghel ofte afbeeldinge der Nederlandtsche
geschiedenissen ...’ (1613), samengesteld door Willem Luits van Kittensteyn, f. 65.
Atlas van Stolk, Rotterdam.
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herhaaldelijk hoog van hem op. De man moest beloond worden, schreef de hertog,
om hem blijvend aan de koning te binden; daarom pleitte hij voor begiftiging met
verbeurdverklaarde goederen84. Dit gebeurde ook: Chiappino kreeg de heerlijkheid
Merksem en Dambrugge, eens eigendom van de Antwerpse buitenburgemeester
Anthonie van Straelen, die op dezelfde dag als Egmont en Horne was gearresteerd
en in 1568 terechtgesteld85. Maar Vitelli vond dit kennelijk niet voldoende, gezien
de grote uitgaven die hij zelf ten bate van de oorlog had gedaan; en vooral na zijn
verwonding werd hij zo brommerig dat Alva steeds maar geld voor hem vroeg. Vitelli
dreigde met vertrek naar Italië wat noch Alva, noch na hem Requesenswilde86. En
Chiappino bleef, trad op als ‘opperraetsheer van den commandador’, als ‘overste
ordinaris ende raetsheer van den leegere’ en als superintendant van de financiën hoofd van een nieuw ingevoerd contributiesysteem voor het verwerven van
legergelden uit de Nederlanden. In die waardigheden nam hij deel aan Requesens'
intocht in Antwerpen, en verscheen hij samen met de landvoogd voor Zierikzee zijn laatste expeditie87.
Over de activiteiten van Vitelli's reisgenoten van 1569 is minder bekend - wat hen
overigens niet tot onbelangrijke personages stempelt. De tweede man van de missie,
Gabrio Serbeloni (1505 of 1508-1580), had al als militair gediend onder Karel V
toen zijn neef, de uit Milaan afkomstige Giovanni Angelo
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O.a. Alva, Epistolario, II, 378, Alva aan Filips II (23 mei 1510). Ibidem, III, 416, Alva aan
Çayas (7 juni 1573). Alva bepleitte bij Filips met name Chiappino's begiftiging met het
graafschap Hoogstraten; dit bleef echter in handen van de familie Lalaing. De IJzeren Hertog
wilde een dergelijke beloning voor goede diensten bovendien vanuit de algemener redenering,
dat Filips erdoor goede mensen aan zich zou binden en andere stimuleren. Dat de koning
overigens de kwaliteiten van Vitelli erkende bleek uit het feit, dat hij hem in 1571 het bevel
over een actie tegen Engeland wilde toevertrouwen: Gachard, Correspondance Philippe II,
II, 192 (4 augustus 1571), 196 (30 augustus): Filips II aan Alva.
Van Haecht, Kroniek, II, 104.
Alva, Epistolario, III, 563, Alva aan Filips II (2 december 1573). Gachard, Correspondance
Philippe II, II, 436 (4 december 1573), 443 (30 december 1573): Requesens aan Filips II.
Vitelli kreeg in ieder geval van Filips enkele giften in geld: Alva, Epistolario, III, 557, Alva
aan Filips II (17 november 1573).
Van Haecht, Kroniek, II, 274, 301, 312. Bij Zierikzee: Bor, Oorspronck, I, 653. Zijn financiële
functie: Parker, Army, 142. Hoezeer hij ook bij Requesens een vertrouwenspositie innam
blijkt uit het feit dat deze tijdens de onderhandelingen te Breda (1575) alleen nog met Vitelli
en enkele Spanjaarden kon overleggen als zaken geheim dienden te blijven. Baelde,
Collaterale Raden, 205.
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de' Medici, in 1559 als paus Pius IV in Rome zijn intrede deed en zich met nepoten
omgaf, onder wie Gabrio88. Deze werkte er aan de bouw van de bastions van de
Engelenburcht. In deze jaren, in 1562, werd hij door de grootmeester der Johannieters
benoemd tot grootprior van de orde in Hongarije - een land waar hij zich voorheen
al bezig had gehouden met de bouw van fortificaties. Na de dood van de paus,
december 1565, trad Gabrio onmiddellijk in dienst van Filips II. Zeer tot genoegen
van Alva die, overtuigd van zijn bekwaamheden als vestingbouwkundige, Filips II
adviseerde Serbeloni te benoemen tot inspecteur-generaal van de vestigen in alle
staten van de koning89. Het is niet verwonderlijk, dat Serbeloni deel uitmaakte van
de generale staf van de IJzeren Hertog bij diens tocht naar de Nederlanden, nu als
veldtuigmeester, een functionaris die de zorg had voor alle oorlogsmaterieel90. Eenmaal
in de Lage Landen werd hij in Antwerpen gestationeerd, waar hij tezamen met Vitelli
en Paciotto, de architect, de definitieve plaats van de burcht had bepaald. In 1568
volgde zijn benoeming, als eerste, tot bevelhebber van het garnizoen van de dan nog
onvoltooide citadel91. Deskundig als hij was, lichtte Serbeloni Filips II herhaaldelijk
in over de vorderingen van de bouw daarvan92. Maar lang zou hij niet in de
Nederlanden blijven: in 1571 benoemd tot onderkoning van Sicilië treffen we hem
een paar jaar later aan in de staf van don Juan, plannen beramend voor de strijd tegen
de Turken93. Bij die strijd zou hij gevangen genomen worden, maar na enkele jaren
worden uitgewisseld. Nog eenmaal kwam hij naar de Lage Landen, in 1577, als hoofd
van de ingenieurs in het leger van Parma. In 1580 overleed hij in Milaan.
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Over hem: U. Thieme, F. Becker, H. Vollmer, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler
(43 dln.; Leipzig, 1907-1962). Daarvan deel 30, 505. Gabrio wordt nogal eens verward met
Fabricio Serbeloni (zijn broer?), die door Pius IV tot gouverneur van Avignon en generaal
werd benoemd (1560). Dat het hier om twee verschillende personen gaat blijkt o.a. uit een
brief van Alva d.d. 30 december 1565 aan don Garcia de Toledo, waarin wordt gemeld, dat
beiden, Gabrio en Fabricio, in dienst van Filips II zijn getreden. Alva, Epistolario, I, 612.
Vgl. Gachard, Correspondance Marguerite, I, 136 (17 maart 1560) en 543-544 (18 oktober
1561): Margaretha aan Filips II, beide malen over Fabricio, die ook vestingdeskundige was.
Alva, Epistolario, I, 612, Alva aan don Garcia de Toledo (30 december 1565). Pius IV
overleed op 9 december.
F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche Leger. Deel I (Breda, 1911) 16. F.H.M. Kuypers,
Geschiedenis der Nederlandsche artillerie. Deel II (Nijmegen, 1871) 8 (voor de
veldtuigmeester). Bor, Oorspronck, I, 180: hij was ‘Overste over het geschut’.
Bor, Oorspronck, I, 244; Mendoça, Commentaires, I, 117.
Gachard, Correspondance Philippe II, II, 9 (2 februari 1568), 30 (9 juni), 47 (9 november),
64 (19 februari 1569). Ook bij de voorbereidingen van de bouw van de citadel in Groningen
was hij in 1569, na de zending-Vitelli, betrokken: Feith, ‘Kasteel’, 112.
Braudel, La Méditerranée, II, 407, 422, 426.
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Vanuit een heel andere invalshoek was Bartolomeo Campi in het militair bedrijf
terechtgekomen. Afkomstig uit het Italiaanse Pesaro, waar hij omstreeks 1545 in het
stadsbestuur zat, oefende hij aanvankelijk het ambacht van goud- en wapensmid uit,
evenals zijn vader Bernardino94. Reeds jong viel hij Pietro Aretino op wegens enkele
van zijn rijkversierde paradeharnassen; anderen roemden hem om de machines die
hij had uitgevonden. Door deze arbeid, en mogelijk door tradities in zijn
geboortestreek, wijdde hij zich ook aan het vervaardigen van militaire werktuigen
en de architectuur van fortificaties. Veel is onzeker over de heren voor wie hij werkte.
Vast staat in ieder geval, dat hij als ingenieur actief was te Siena tussen 1554 en
1557, en in Frankrijk tijdens de eerste burgeroorlog. Het zal in 1568 geweest zijn
dat hij in dienst trad van Alva, die hij als groot generaal èn strijder voor de kerk van
Rome waardeerde - althans volgens het bericht van zijn zoon Scipio. En Alva
waardeerde ook hem. Al in 1569 noemde hij hem tegenover Filips II een der beste
mensen uit zijn omgeving, en dat niet alleen om zijn bekwaamheden als ingenieur95.
De hertog zette Bartolomeo aan het werk aan de burcht van Antwerpen, hij bediende
zich van hem bij de plannen voor de citadel van Groningen96; en dat Campi ook aan
de Vlissingse burcht een werkzaam aandeel had blijkt uit een mededeling van de
rentmeester van die stad, die in 1571 in Brussel ‘by den capiteyn is geweest ghenaempt
Capiteyn Bertolomei, de welcke hem ghetoocht heeft tproiect ofte tbewerp zoe tzelve
(n.l. het “Casteel Vlissingen”) gemaect zal werden’97. Met diverse veldtochten trok
Bartolomeo als ingenieur mee, oorlogswerktuigen uitvindend, forten ontwerpend98.
De strafexpeditie van don Fadrique, die via Zutphen en Naarden naar Haarlem voerde,
zou zijn laatste zijn. Nadat hij voor de Spanjaarden een brug, drijvend op tonnen,
had ontworpen die bij een bestorming kon worden gebruikt, en vervolgens een
opmerkelijke loopgraaf had laten aanleggen, kwam hij daar in februari 1573 om het
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Algemeen over hem: Dizionario Biografico degli Italiani. Deel 17 (Rome, 1974) 503-506.
Thieme-Becker, Künstlerlexikon, deel 5, 467-468.
Gachard, Correspondance Philippe II, II, 93, Alva aan Filips II (3 juni 1569).
Antwerpen: Ibidem, II, 93. Dizionario Biografico, XVII, 505: hij stelde een aantal wijzigingen
voor in het ontwerp van Paciotto die ook werden uitgevoerd; een manuscript hieromtrent
berust in de Vaticaanse bibliotheek, getiteld ‘Riformatione della citadella di Anversa per il
cap B.C.’. Kennelijk gaat het hier om de veranderingen, waarvan Alva de uitvoering beval:
zie de geciteerde brief van 3 juni 1569. Een tekening van de Antwerpse citadel door Campi
is afgedrukt bij Soly, ‘Bouw’, 557. Wat betreft Groningen: Dizionario Biografico, XVII,
505: brief gemeld d.d. 30 oktober 1569 uit Groningen verzonden; vgl. Alva, Epistolario, II,
414, Alva aan Filips II (16 augustus 1570).
G.A. Vlissingen, Inv. nr. 25, lijst nr. 457: brief van de stadspensionaris Jan Herry aan de
burgemeesteren (2 juni 1571).
Mendoça, Commentaires, I, 181-183, 357-358; hier zijn afgebeeld een apparaat uit 1568 en
een fort bij Jemappes, gebouwd in 1572.
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leven door een kogel uit een haakbus. De Spanjaarden, zo vertelt Bor ons terecht,
‘hieldent voor een groot verlies, zo voor de belegeringe als voor den Coninck, also
hy geacht was te wesen den expersten Ingenieur en Meester in Mathematica, dier in
die tijd mocht wesen’99.
Het vierde lid van de commissie-Vitelli was de enige, die afkomstig was uit de
Lage Landen zelf: Servaes van Steeland, die sinds 1564 in het bezit was van de
heerlijkheid Wissekerke in het Land van Waas100. Uit het eindrapport van de commissie
kennen we hem alleen als ‘moy’: hij was schrijver ervan, wiens identeit door Vermaere
kon worden vastgesteld101. Afkomstig was hij uit een geslacht dat heel wat Vlaamse
ambtsdragers voortbracht; zelf werd hij in 1562 grootbaljuw van het Land van Waas102.
Als zodanig komen we hem meer-
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Zijn uitvindingen bij Haarlem: Alva, Epistolario, III, 273 (8 januari 1573), 278 (17 januari
1573): Alva aan Filips II. Mendoça, Commentaires, II, 47, 49. J.W. Wijn, Het beleg van
Haarlem (Amsterdam, 1943) 47, 54-55, 69. Poullet-Piot, Correspondance Granvelle, IV,
547, Morillon aan Granvelle (31 december 1572). Alva schreef inderdaad in termen zoals
door Bor genoemd: Campi ‘que era uno de los más raros hombres en su arte de cuantos y he
visto’ (Alva, Epistolario, III, 285 (11 februari 1573), Alva aan Filips II). Zo ook Mendoça,
Commentaires, II, 86. De overlijdensdatum is onzeker; het jaar 1596 als overlijdensjaar van
Campi, zoals Thieme-Becker noemen (Künstlerlexikon, V, 467) moet berusten op een
verwarring met het sterfjaar van Bartolomeo's zoon Scipio die overigens ook in de
Nederlanden als ingenieur actief was.
R.A. Gent, Archives de Vicomte Vilain XIV, Château de Basel, 4468: de schenking van de
heerlijkheid aan Servaes, bij zijn eerste huwelijk, door zijn vader Willem van Steeland (18
november 1564).
Rijssel, Archives Départementales du Nord, série B, nr. 2614, rekening van 1574: Steeland
ondernam ‘destijds’ een reis naar o.a. Zierikzee, Schouwen, Walcheren en Holland ‘pour
faire rapport ... de ce qu'il avoit vue’. Volstrekte zekerheid geeft deze plaats niet. In het
archief van het Land van Waas (R.A. Gent) zijn echter argumenten te vinden voor Vermaeres
toeschrijving aan Steeland. Zo blijkt uit de ‘Comptes dits Rijgelden, 1563-1575’, dat tussen
15 maart en 18 april 1569 niemand op bevel van Steeland op reis is gegaan, ervóór en erna
wèl. Met name is dit op de griffier Cornelis de Neve van toepassing; toen deze op 4 april op
reis ging was dat op het bevel van de Raad van Vlaanderen. Evenmin kwam juist in deze
tijd, waarin de commissie-Vitelli op pad was, de hoge vierschaar van het Land van Waas
bijeen, terwijl deze tussen november 1568 en november 1569 liefst negen maal werd
gespannen. Steeland kan dus tussen half maart en half april zijn weggeweest. R.A. Gent,
Land van Waas, 1279, vooral 3r, 10r-v, 16r-v.
F. de Potter en J. Broeckaert, Geschiedenis der stad St.-Nicolaas (2 dln.; Gent, 1881-1882).
Daarvan: I, 44. Deze auteurs vermelden o.a. dat Servaes in 1543 reeds werd benoemd tot
hoofdschepen van hetzelfde gebied. Naar mijn opvatting werd Servaes echter pas omstreeks
1540 geboren (hij huwde voor de eerste maal in 1564) en hebben de auteurs hem verward
met zijn gelijknamige grootvader (gest. 1551). Zie: F.V. Goethals, Dictionnaire généalogique
et héraldique des familles nobles du royaume de Belgique. Deel I (Brussel, 1849) 480, een
werk dat betreffende Steeland overigens ook wel wat schoonheidsfoutjes bevat, evenals F.
Caland, ‘Een tak van het in Nederland uitgestorven geslacht van Steeland.’ In: Algemeen
Nederlands Familieblad (1900) 254-262, nl. 256. Steeland was tevens ontvanger-generaal
voor Oost-Vlaanderen; zie De Potter en Broeckaert, St.-Nicolaas, I, 397-399: stuk waarbij
st. Niklaas een jaarmarkt krijgt, april 1578.
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malen tegen bij de bestrijding van ketterijen in zijn ambtsgebied; diverse
andersdenkenden werden op zijn bevel terechtgesteld op het sterke slot van
Rupelmonde103. Toen de beeldenstorm in zijn naaste omgeving losbarstte, haastte hij
zich naar Brussel om daar van landvoogdes Margaretha en van Egmont, de stadhouder
van Vlaanderen, instructies te ontvangen voor het geval dat ook het Land van Waas
mocht worden getroffen104. Terug uit Brussel liet hij een klein aantal krijgslieden
lichten om beeldenstormers af te schrikken - met succes want in het Land van Waas
werden nauwelijks beelden gebroken! En in november 1566 trad hij, daartoe
uitgenodigd door de plaatselijke magistraat, met zijn soldaten op tegen de calvinisten
in het sterk ketterse Hulst, ook al lag de stad buiten zijn ambtsgebied105. Een dergelijk
man zal zeker vertrouwen hebben gehad van Alva en dus geschikt bevonden zijn
voor benoeming in Vitelli's commissie. Hij zal dit temeer geweest zijn omdat hij het
bewind voerde over een gebied dat nagenoeg bij het Zeeuwse aansloot en daardoor
enigszins vergelijkbare problemen kende. Daar kwam nog bij, dat Steeland als tolk
kon optreden tussen de drie Italiaanse leden van de commissie en lokale of
gewestelijke autoriteiten. Hij sprak Nederlands en Frans en stellig ook Italiaans: in
1564 was hij namelijk met een Italiaanse gehuwd die relaties onderhield met de
Florentijnse natie in Antwerpen106.
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J. Decavele, ‘De reformatorische beweging te Axel en Hulst (1556-1566)’. In: B.G.N. 22
(1968-1969) 1-42, nl. 7 en n. 4. M. Kerckhaert, ‘Hoe het groeide’. In: De Stad Sint-Niklaas
(Gent, 1971), vooral 28-30. De Potter en Broeckaert, St.-Nicolaas, I, 241.
De Potter en Broeckaert, St.-Nicolaas, I, 242-243.
Decavele, ‘Beweging’, 23. P.J. Brand, De geschiedenis van Hulst (Hulst, 1972) 139-144.
De vorige baljuw van Hulst, Willem van Pottelsberg, was verdacht van calvinistische
sympathie gevangen gezet in Gent; een opvolger zou juist in november worden aangesteld.
Dat het Land van Waas nauwelijks beeldenstormen heeft gekend valt af te lezen uit de
opgaven van getroffen plaatsen bij J. Scheerder, De Beeldenstorm (Bussum, 1974) 117-120;
vgl. De Potter en Broeckaert, St.-Nicolaas, I, 19.
R.A. Gent, Vilain XIV, 4467: huwelijkscontract van Steeland en Leonarda de Diacetto. Bij
het opmaken daarvan was o.a. Rinuccini, de consul van de Florentijnse natie in Antwerpen,
aanwezig. Leonarda overleed in 1571; datzelfde jaar hertrouwde Steeland met Maria Longin,
dochter van de thesaurier van Karel V: Vilain XIV, 4471, huwelijkscontract (14 augustus
1571).
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Steeland was dus geschikt voor de commissie naar Zeeland en Holland; maar die
commissie bracht hem niet zijn bekendheid. Die kreeg hij door zijn activiteiten in
de jaren 1576-1583. Bij alle strijd in de zeventiger jaren bleef hij het bewind in
Brussel trouw. Troepen van Oranje noemde hij dan ook, toen ze in juli 1576 zijn
ambtsgebied brandschatten, ‘les ennemys’. Hij stond, toen het in september tot een
gevecht met Spaanse troepen kwam, eigenlijk vanzelfsprekend achter de Spanjaarden
en liet dezen zijn kasteel binnentrekken107. En voor vrede met Holland en Zeeland
via de Pacificatie van Gent voelde hij kennelijk niets: deze werd tenminste in het
Land van Waas niet afgekondigd108. Met geweld moest het gebied dan ook tot
medewerking met de politiek der Staten-Generaal worden gedwongen; Steelands
kasteel werd door generaliteitstroepen bezet, zelf werd hij gevangen genomen en
van zijn waardigheden ontheven109. Tot maart 1578 bleef hij in hechtenis, opgesloten
in het inmiddels calvinistische Gent. Toen werd hij naar aanleiding van een rekest
van zijn echtgenote en op bevel van tegenlandvoogd Matthias vrijgelaten op borgsom
en onder belofte, tegen de ‘cause nomme’ (commune?) niets meer te ondernemen110.
Direct hersteld in zijn functies werkte hij zelfs samen met de opdringende Gentse
calvinisten, uit noodzaak - èn om, profiterend van de macht der calvinisten, een aantal
tegenstanders uit het Waasse college van hoofdschepenen kwijt te raken111. Maar dat
zijn voorkeur hier niet lag, bleek in 1583, toen de oprukkende troepen van Parma
aan de grenzen van het Land van Waas stonden. De magistraat van het gebied, bijeen
op Rupelmonde, zag in verzet weinig heil en ging onderhandelen. Steeland verzoende
zich met Parma en zette de poorten van het slot voor diens troepen open. Voor het
achterliggende gebied dat door het slot was beveiligd betekende dit, dat alleen
overgave overbleef: zo capituleerden ook Axel en Hulst, in het land der Vier
Ambachten, spoedig112. Moet men het handelen van de baljuw nu aan-
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P. van Peteghem, ‘Vlaanderen in 1576: revolutionair of reactionair?’ In: T.v.G. 89 (1976)
335-357, nl. 338 n. 24: Steeland aan de Raad van State over Oranjes troepen (29 juli 1576).
Kerckhaert, ‘Hoe het groeide’, 30, over de Spanjaarden in Steelands kasteel.
Van Peteghem, ‘Vlaanderen’, 349 en n. 127; evenmin vonden in St. Niklaas kerkelijke
plechtigheden plaats ter viering van de Pacificatie: Ibidem, 350. Ook onder een stuk van de
Vlaamse adel, van 16 september 1576, dienaangaande, ontbreekt Steelands naam; mogelijk
was hij toen tezeer bezig met de verdediging van zijn gebied tegen invallers van Oranje, of
tegen Spaanse muiters bij Aalst. Ibidem, 346, n. 96.
N. Japikse (ed.), Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Deel I, 1576-1577
('s-Gravenhage, 1915; (R.G.P.) 64.
R.A. Gent, Vilain XIV, 4473: kopie van een besluit van het centraal bestuur (19 maart 1578),
naar aanleiding van een rekest van 28 februari 1578.
De Potter en Broeckaert, St.-Nicolaas, 58-65. Dat Steeland direct weer in functie was, blijkt
uit het in n. 102 geciteerde stuk van april 1578.
Over deze materie: J. van Waesberghe, ‘De oorlog in Staats-Vlaanderen van 1583 tot 1585’.
In: Jaarboek van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten (1958-1959) 54-79. L. van
der Essen, Alexandre Farnèse, prince de Parme, gouverneur-général des Pays-Bas
(1545-1592) (5 dln.; Brussel, 1933-1937). Daarvan: III, 166-167. De Potter en Broeckaert,
St.-Nicolaas, I, 252-270. Brand, Hulst, 163-165. J. Wesseling, De Geschiedenis van Axel
(Groningen, 1966) 93-95.
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duiden als verraad, zoals in vorige eeuwen steeds is gedaan? Verraad is een
betrekkelijk begrip, afhankelijk van de opvattingen van degene die het woord gebruikt.
Steeland keerde in feite terug naar het bewind van Filips II, dat naar het mij toeschijnt
zijn voorkeur had gehouden; hij handelde zoals bij de Unie van Atrecht en daarna
zovelen deden113. Zijn gedrag van 1583 moet men dan ook tegen de achtergrond van
zijn optreden van 1576 zien; maar wèl vertoont dat gedrag enkele onplezierige trekjes
van opportunisme. In 1607 overleed hij.
Het is, wanneer we status en deskundigheden van Vitelli en Serbeloni, Campi en
Steeland bezien, duidelijk dat de hertog van Alva in 1569 een commissie van groot
gewicht naar Holland en Zeeland stuurde. De verdedigbaarheid van de twee
zeegewesten was, zo mogen we op grond daarvan zeker concluderen, voor de IJzeren
Hertog een zaak van belang.

e. Het rapport van de commissie
Op 15 maart 1569 vertrok de commissie uit Brussel om eerst, na van Sas van Gent
naar Vlissingen te zijn overgevaren, haar intrek te nemen in Middelburg. Tot en met
24 maart bleef men daar. Vervolgens ging de reis via Goes, Zierikzee, Goedereede
en Den Briel naar Delft, waar men op 1 april arriveerde. Daags erna was men al in
Haarlem. Vandaar trok men via Alkmaar, Huisduinen, Medemblik, Enkhuizen, Hoorn
en Edam naar Amsterdam, meestal rijdend over smalle Hollandse dijken en het laatste
stuk varend over de binnenwateren114.
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Zie voor het probleem van verraad in een soortgelijk geval: L.J. Rogier, ‘Rennenbergs afval’,
in zijn Terugblik en uitzicht. Verspreide opstellen. Deel II (Hilversum, Antwerpen, 1965)
13-23. Ook: H. de Schepper, ‘De mentale rekonversie van de Zuidnederlandse hoge adel na
de Pacificatie van Gent’. In: T.v.G. 89 (1976) 420-428. De meeste Vlaamse edelen, zo betoogt
Van Peteghem, bleven in feite de koning trouw en wezen de Pacificatie af: Van Peteghem,
‘Vlaanderen’, 356.
De data blijken ten dele uit het rapport, ten dele uit stadsrekeningen. G.A. Delft, I, 678,
Thesauriersrekening 1569, 63v; G.A. Haarlem, kast 19, nr. 149, Thesauriersrekening 1569,
61v. In Middelburg logeerde Vitelli bij de baljuw, Tjomme Rollema, die wegens zijn optreden
bij de troebelen op Walcheren in 1566-1567 gewantrouwd werd. Vitelli zou zijn gastheer,
op grond van een bevelschrift van Alva, hebben laten arresteren, aldus Godevaert van Haecht,
Kroniek, II, 104. Rollema werd naar Brussel gevoerd, maar daar niet, zoals Van Haecht
beweert, opgehangen; in mei 1570 werd hij vrijgesproken, maar gebannen naar Friesland,
waar hij in 1572, in zijn geboortestad Sneek, een leidende rol bij de Opstand speelde. Zie:
Van Vloten, Onderzoek, 1-26: verhoor van Rollema in september 1567; 224, 236. J.J. Woltjer,
Friesland in hervormingstijd (Leiden, 1962) 217-223.
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Het had in de bedoeling gelegen dat men vóór pasen, 10 april, weer thuis was115, maar
dat haalde men niet. Pas op paasdag zelf, of de dag erna kwam men in Amsterdam
aan, waar men in twee herbergen werd ondergebracht. Vitelli bleef hier acht dagen;
van Serbeloni, die in een andere herberg verbleef, horen we dat niet - misschien ging
hij eerder naar huis, evenals wellicht Steeland116.
De lange tijd die zij onderweg zijn geweest, geeft al aan dat de heren hun taak
serieus hebben opgenomen. Naar verhouding bleven zij lang op Walcheren, waaraan
zij krachtens hun opdracht ook extra aandacht moesten besteden. Hier belegden zij
zelfs een vergadering van magistraten en andere deskundigen, van wie zij aan de
hand van een vragenlijst gegevens loskregen. Elders gingen zij zóver niet, maar wel
keken en informeerden zij steeds naar dezelfde zaken. Zij bestudeerden niet alleen
de verdedigingswerken op allerlei plaatsen om noodzakelijke reparaties op te nemen,
zij stelden niet alleen vast waar de geschiktste plaatsen voor invasies van overzeese
vijanden waren. Ook informeerden zij naar voorraden, aanvoermogelijkheden en
prijzen van bouwmaterialen en scheepsbenodigdheden. Zij lieten zich voorlichten
over de voedselvoorraden, en over de visserij om daardoor te weten over hoeveel
schepen en zeelui men in oorlogstijd kon beschikken. Zij namen aantallen huizen op
- naar mag worden aangenomen voor inkwartieringen - en noteerden hoeveel weerbare
mannen overal woonden. En rijdend over de vaak moeilijk begaanbare wegen of
smalle dijken vroegen zij zich telkens af hoe zowel invaller als verdediger hier troepen
zou kunnen verplaatsen. Steeds keken zij met het oog van de militair, maar onder
een zeer ruime gezichtshoek.
Het is nauwelijks verbazingwekkend dat een aantal van de bevindingen van Vitelli
en de zijnen volledig overeenstemde met die van Cornelis de Schepper uit 1552117.
Ook nú kwam Walcheren als de meest kwetsbare plaats tevoorschijn, en werd de
rede tussen Vlissingen en Rammekens als de meest aannemelijke plek voor een
invasie genoemd - de plek overigens waar in het voorjaar van 1567 het legertje der
opstandelingen, komend uit de buurt van Antwerpen, aan land was gegaan118. Ook
nú werden de zeegaten benoorden Walcheren

115
116

117
118

Battistini, Lettere, 337 (28 maart 1569), 338 (9 april, de dag voor pasen): Guicciardini aan
Francesco de' Medici.
G.A. Amsterdam, Stadsrekening 1569, 95v-96r, 99v. Serbeloni staat hier vermeld als de
‘grant prior van Hongaryen’. Steeland moet uiterlijk 17 april thuis zijn geweest: op 18 april
gingen tenminste twee mensen op zijn bevel op reis: R.A. Gent, Land van Waas, 1279,
Rijgelden, 3r, 10v. Overigens betaalde Amsterdam de bootreis van de commissie van Edam
naar Amsterdam.
Zie hiervóór p. 115; Warnsinck, ‘Memorie’, vooral 251-260.
Zie hiervóór p. 104; Van Hulzen, ‘Tocht’, 55.
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en langs Den Briel als gevaarlijk bestempeld, maar minder dan de vaarroute bezuiden
Walcheren, omdat in beide zeegaten de geulen moeilijker vindbaar waren en het
risico van een stranding bij slecht weer groter. En waar het de kusten van Holland
betrof: veel gevaar voor invasies zagen Vitelli en zijn reisgenoten daar kennelijk niet
- ze repten er tenminste niet over. Slechts merkten zij op, dat Alkmaar en Haarlem
zó dicht bij de Noordzeekust lagen dat ze door een invaller gemakkelijk verrast
konden worden. Het is, bij dit alles, dan ook niet vreemd dat de commissie veel
sneller door Holland, met uitzondering van Amsterdam, trok dan over de Zeeuwse
eilanden.
Maar toch zijn er ook verschillen met het rapport van 1552, verschillen die vooral
voortvloeiden uit een andere benaderingswijze. De Schepper had zwakke plekken
gezocht en voor de versterking daarvan pasklare oplossingen aangedragen; daarnaast
stelde hij een aantal uitgewerkte plannen voor ter beveiliging van scheepvaart en
visserij. De commissie-Vitelli echter trok kennelijk rond met de opzet, zoveel mogelijk
gegevens te vergaren, een inventarisatie te maken, opdat op grond daarvan later
maatregelen konden worden genomen of mogelijk een bepaald beleid worden
opgebouwd. Daarom reisde men uitvoerig rond - wat De Schepper in 1552 niet had
gedaan -, deed men ook minder bedreigde gebieden aan zoals Zuid-Beveland en
sommige Hollandse steden, en lette men bijvoorbeeld evenzeer op mogelijkheden
voor inkwartiering van beroepssoldaten als voor het oproepen van de weerbare
mannen uit de plaatselijke bevolking. Daardoor bevat het rapport van 1569 veel meer
en gedetailleerder gegevens dan dat van 1552. Bovendien ging de commissie-Vitelli
niet alleen, zoals De Schepper, uit van invasies met grote schepen: haar rapport vertelt
dan ook veel meer over smallere en ondiepere wateren en zandbanken voor bepaalde
kusten, waar wél kleinere vaartuigen zouden kunnen komen.
De commissie vatte, zo mogen we constateren, haar taak ruim op, bracht gegevens
bijeen die haar misschien helemaal niet waren gevraagd maar waarin ze zelf nut zag.
Hoe betrouwbaar zijn die gegevens? En zijn ze allemaal even betrouwbaar? Lang
niet altijd kan een beschikbare bron op dergelijke vragen worden getoetst omdat
vergelijkingsmogelijkheden ontbreken. In dit geval echter biedt één aspect, namelijk
de overal genoemde aantallen huizen en weerbare mannen, wel zo'n gelegenheid tot
vergelijking. Men kan daaruit, gebruik makend van bepaalde formules, de
bevolkingstallen per stad of streek berekenen en die vervolgens leggen naast andere,
bestaande schattingen. Bovendien kunnen bij een dergelijke omrekening de aantallen
huizen en weerbare mannen uit het rapport als toetsingsmogelijkheid van elkaar
worden gebruikt, omdat zij dezelfde uitkomsten zouden moeten opleveren. De
getallen, genoemd in het rapport, leiden omgerekend tot de volgende bevolkingscijfers,
waarnaast, ter vergelijking, gegevens uit andere bronnen zijn geplaatst119.
119

Voor de omrekening van de aantallen huizen in bevolkingstallen ben ik uitgegaan van normen,
gehanteerd door A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier. 3 dln. (Wageningen, 1972), en
J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland (2 dln; Leeuwarden, 1973); n.l. Van der Woude, I, 86-89
en 237-242, en Faber, I, 23 en 45. Voor de Zeeuwse steden en dorpen heb ik de
reductiefactoren gehanteerd die Faber voor het enigszins vergelijkbare Friesland gebruikt:
5 inwoners per huis in de stad en 5,5 op het platteland; voor de Hollandse steden 5,6, als
gemiddelde tussen de factoren van 1514 (5,9) en 1622 (5,3), die Van der Woude hanteert.
Op Middelburg heb ik echter de Hollandse norm toegepast. W.S. Unger en J.J. Westendorp
Boerma (‘De steden van Zeeland’ In: Archief van het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen, 1954: I. Middelburg, Domburg, Westkapelle, 1-87; 1955: II. Veere en
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Bevolkingscijfers in Holland en Zeeland in 1569
Plaats of streek Inwonertal
n.a.v. aantal
huizen
Middelburg

4.480

Inwonertal
n.a.v. aantal
weerbare
mannen
5.000-5.385

Inwonertal
n.a.v. andere
bron

Jaar andere
bron

5.500-5.886

1564, 1576120

Veere

2.500

1.923-2.308

2.100-3.575

1564, 1576121

Vlissingen

4.000

3.846

4.000-4.425

1564, 1577122

Arnemuiden

-

2.308

1.540

1584123

Westkapelle

-

1.731

1.400

1564124

Domburg

-

1.000

Walcheren

-

7.038

Heel
Walcheren

-

22.846-23.616 -

Goes

1.750

-

Platteland

120

121

122

123

124
125

-

1.700

1557125

Vlissingen, 1-70.), ‘Steden’, I, 55, gebruiken ook een hogere factor omdat de stad dichter
bevolkt was; zij vergelijken de stad met o.a. Amsterdam en gebruiken de factor 7 inwoners
per huis. Hun schattingen zijn dan ook waarschijnlijk te hoog. Als reductiefactor voor het
aantal weerbare mannen hanteen ik 26 op de 100; vgl. Van der Woude, Noorderkwartier, I,
144-149.
J.C. Ramaer, ‘Middelpunten der bewoning in Nederland, voorheen en thans’. In: Tijdschrift
van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie, deel 38 (1921)
1-38 en 174-215. Ramaer komt op soms vreemde wijze aan zijn getallen. Ramaer,
‘Middelpunten’, 36, schat Middelburg in 1564 op 5.500 inwoners; Unger en Westendprp
Boerma, ‘Steden’, I, 55, op 7.000 in 1576. Dit laatste berekend n.a.v. 1051 huizen in het
kohier van de 100e penning van dat jaar. Past men hier de factor 5,6 toe, dan wordt dit getal
5.886. Tijdens het beleg werd het inwonertal van de stad op 6.000 geschat. De schatting van
het aantal huizen in het rapport-Vitelli is dus te laag.
G.A. Veere (ondergebracht in R.A. Middelburg), 1406, Kohier der 100e penning, 1576: 715
huizen. Dit grotere aantal dan in 1569 kan verklaard worden uit een toeloop vanuit andere,
door de oorlogvoering bedreigde plaatsen vanaf 1572. Voor 1564: Ramaer, ‘Middelpunten’,
36.
G.A. Vlissingen, Collectie Dommisse D 4, Kohier der 100e penning, 1577: 885 huizen. Dit
gegeven dank ik aan de heer C.H.J. Peters, wnd. gemeentearchivaris. Het hogere aantal dan
in 1569 kan worden toegeschreven aan de groei die na 1572 in Vlissingen inzette. Ramaer
voor 1564: ‘Middelpunten’, 36.
G.A. Arnemuiden, 702, Kohier der 100e penning 1584: 280 huizen. Arnemuiden werd tijdens
het beleg van Middelburg door de Spaanse troepen uitgeplunderd en deels verbrand. Velen
weken uit; naar schatting 400 mensen werden in mei 1572 vermoord. Dit verklaart het veel
lagere cijfer van 1584. Vgl. P.J. Meertens, Arnemuiden vier eeuwen stad (rede) (Arnemuiden,
1974) 4.
Ramaer, ‘Middelpunten’, 36.
G.A. Goes, Inv. 1449-1851, nr. 676, Voorbodenboek, 219v-220v, Registratie van den coren,
1557: 229 adressen werden voor korenuitdeling bezocht, ca. 100 arme gezinnen werden
zonder onderzoek gespijsd. In de jaren '80 zou hier de bevolking weer gaan groeien: in 1591
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Zuid-Beveland
incl. Goes

-

9.615

-

voorstad

5.000

-

4.500

met voorstad

7.000

6.923

-

Brouwershaven -

3.654

1.100

Rest Schouwen -

5.769

-

Goedereede

1.100

}

-

Rest Goeree

400

} 1.846

-

Brielle

3.000

2.885

3.000

en Putten

16.500

19.231

-

Delft

11.200

19.231

14.000

1564129

Haarlem

12.320

15.385

18.000

1572130

Alkmaar

2.800

2.885

8.890

1561131

Medemblik

1.680

1.923

1.100

1564132

Enkhuizen

5.600

11.538

4.300

1564132

Hoorn

3.920

3.462

4.600

1564132

Amsterdam

28.000

15.385

27.000-30.000 1570133

Zierikzee
zonder
1564126
1564127

1565128

Verder Voorne

126

127
128

129
130
131
132
132
132
133

waren er 487 huizen in Goes en het Goese Ambacht, d.w.z. voor de stad alleen ca. 2100
inwoners. Gegevens hieromtrent werden mij vriendelijk verstrekt door de gemeentearchivaris,
de heer L.J. Abelmann. Ramaer, ‘Middelpunten’, geeft voor 1564: 2.600 inwoners, wat te
hoog moet zijn.
D.M. Schröeder, ‘Een poging tot het bepalen van de bevolkingssterkte van Zierikzee omstreeks
het midden van de 16e en van de 17e eeuw’ (scriptie, aanwezig in G.A. Zierikzee) (Z.p.,
1951) 14-15.
Ramaer, ‘Middelpunten’, 36. Voor dit grote verschil heb ik geen verklaring.
W. Troost en J.J. Woltjer, ‘Brielle in hervormingstijd’. In: BMGN 87 (1972) 307-353, n.l.
312. Opmerkelijk is de discrepantie tussen de gegevens betreffende huizen en weerbare
mannen op de rest van Voorne, en Putten.
Ramaer, ‘Middelpunten’, 33.
J.J. Temminck, ‘Het Haarlem van de 16e eeuw’. In: Men sagh Haerlem bestormen ...
(Haarlem, 1973), 5-14, n.l. 5. Ramaer voor 1564: 14.700 (‘Middelpunten’, 33).
Van der Woude, Noorderkwartier, 622.
Ramaer, ‘Middelpunten’, 33.
Ramaer, ‘Middelpunten’, 33.
Ramaer, ‘Middelpunten’, 33.
S. Hart, ‘Lübeck-Amsterdam, ein historisch-demografische Beitrag’. In: Zeitschrift des
Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 48 (1968) 122-129, n.l. 126.
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Een volledig beeld bieden bovenstaande getallen weliswaar niet, maar desondanks
zijn bepaalde tendenzen er wel uit te lichten. Zo valt het op dat de getallen voor het
Hollands-Zeeuwse deltagebied in redelijke mate overeenstemmen met andere
gegevens. Daar waar de getallen van 1569 afwijken kunnen de verschillen vrijwel
steeds worden verklaard. Geheel anders is dit echter bij de cijfers, gegeven voor de
Hollandse steden. Niet alleen blijken er grote verschillen op te treden tussen
bevolkingscijfers, berekend naar aantallen huizen dan wel op grond van die der
weerbare mannen: Delft, Haarlem en Enkhuizen demonstreren dat; ook Amsterdam
schijnt men hierbij te kunnen noemen - maar daarmee moet men voorzichtig zijn
omdat het rapport er slechts de ‘hommes de confidance’ als weerbaar opgeeft.
Bovendien wijken bij sommige steden de getallen, berekend aan de hand van Vitelli's
materiaal, aanzienlijk af van andere schattingen; vooral Alkmaar kan hier model
staan. Maar Amsterdam geeft daarentegen plotseling weer een goede gelijkenis te
zien.
Hoe kan men dit verschil tussen de betrouwbaarheid der gegevens van het
deltagebied en die van Hollands vasteland verklaren? Het meest voor de hand ligt
de redenering, dat de commissie-Vitelli in het eerste gebied, het meest bedreigde,
veel langer aanwezig was en daardoor uitgebreider en preciezer te werk is gegaan.
Relatief snel trok zij door Holland, maar lang bleef zij, compleet dan wel ten dele,
in Amsterdam. Bovendien zullen de magistraten, zowel de Hollandse als de Zeeuwse,
door hun afkeer van inkwartieringen zeker geen hoge aantallen huizen hebben
opgegeven. De commissie was evenwel zoveel korter in de Hollandse steden dan in
het Zeeuwse gebied, dat zij de juistof onjuistheid van de Hollandse informatie veel
minder zal hebben kunnen bepalen. Dit zou kunnen betekenen dat ook andere
gegevens betreffende Holland minder degelijk zijn dan die aangaande Zeeland.

f. Conclusie
Het onderzoek, door de commissie-Vitelli ingesteld, moet geplaatst worden tegen
de achtergrond van de voortdurend gevoelde dreiging van invallen in de Nederlanden
vanaf de zee. Men wist in de Lage Landen dat de Noordzeekust, en vooral het
Zeeuws-Hollandse deltagebied een zwakke stee was. Dat werd men zich steeds weer
extra scherp bewust als er internationale spanningen optraden die ook de Nederlanden
raakten. Zo vormden de plotselinge moeilijkheden met Engeland, eind 1568 begonnen,
nadrukkelijk de aanleiding voor de missie van Vitelli, Serbeloni, Campi en Steeland.
De heren verzamelden,
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vanuit een streven om daarop later een aantal maatregelen te baseren, allerhande
gegevens - gegevens waarvan het overigens moeilijk te achterhalen valt welk gebruik
ervan gemaakt is. De omstandigheden, juist die in het onderzoeksgebied, zouden
zich in de volgende jaren zó drastisch wijzigen, dat het meeste onbenut moet zijn
gebleven134. De gegevens die door het viertal voor militaire doeleinden zijn verzameld,
bestrijken echter een zoveel ruimer terrein, dat ze thans voor de historicus materiaal
kunnen bieden voor de beantwoording van vragen van geheel andere aard.

g. Tekstoverlevering
Het hier uitgegeven reisverslag berust in het Algemeen Rijksarchief te Brussel in het
fonds Papiers de l'Etat et de l'Audience onder het nummer 1432 (2), bundel 1. Het
origineel zelf werd niet bewaard; deze tekstuitgave steunt op een - in het archief zelf
ontstane?135 - negentiende-eeuwse kopie. Het is niet uitgesloten dat tussen het origineel
en het hier gebruikte afschrift nog een tussenstadium heeft bestaan136. Dit impliceert
dat we ons omtrent deze teksttraditie twee vragen moeten stellen: vooreerst immers
willen we de waarde van het afschrift kennen, als logisch voortvloeisel hiervan,
vragen we ons af met welk doel dit dokument tot stand kwam.
Zuiver formeel bekeken kwam dit afschrift tot stand op papier en telt het achttien
folio's die, aan beide zijden beschreven, in één katern worden ondergebracht. Het
formaat is ca. 326 × 206 mm. De tekst werd integraal door één enkele hand
gekopieerd; de indeling in hoofdstukken, aangeduid door een titel, en in paragrafen
gaat wellicht terug op het origineel. De bladspiegel

134

135

136

Dat het rapport wel gebruikt is zou kunnen blijken uit een voorval in Vlissingen in 1572. In
begin april wilden de Spanjaarden daar enkele compagnieën soldaten inkwartieren en eisten
hun fouriers daarvoor 800 huizen op - het aantal dat ook in het rapport wordt genoemd. De
magistraat betoogde toen dat ten hoogste 500 huizen konden worden afgestaan; eerder had
zij al verklaard dat de stad slechts 700 huizen telde. Van Grol, Geschiedenis, 35 en 32.
De negentiende-eeuwse archivarissen hebben in dit opzicht een merkwaardige activiteit aan
de dag gelegd; denken we trouwens maar aan de in die tijd ontstane bronnenuitgaven die
vaak op basis van dergelijke afschriften werden gemaakt (bv. de menigvuldige uitgaven van
briefwisselingen, oorkonden, wetgevende teksten).
Op f. 9v verwijst de kopiïst, in een marginale nota, naar een onduidelijkheid in de tekst (‘Le
copie est icy incorrecte’). Aangezien hij daarbij gewag maakt van een ‘copie’ laat dit het
vermoeden rijzen dat ook hij het originele reisverslag niet in handen heeft gehad. Anderzijds
lijkt ons het woordgebruik ‘copie’ niet in de strikte zin van een door de diplomatiek
nauwkeurig omschreven ‘afschrift’ te worden geïnterpreteerd.
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kan verzorgd genoemd worden; een marge die vrij konstant blijft en een gelijke
afstand tussen de schrijfregels wijzen op een ervaren hand. Het technisch peil van
deze teksttraditie kan met andere woorden vanuit formeel standpunt als zeer behoorlijk
worden bestempeld.
Minder fraai is het gesteld met de betrouwbaarheid en de kunde van de kopiïst
inzake diens kennis van het zestiende eeuwse schrift; niet alleen werkt een aantal
slordigheden storend bij de lectuur137, bovendien vergat hij vaak een zin of zelfs een
paragraaf die later in marge of interlineair dienden toegevoegd (passim). Als
verzachtende omstandigheid - behalve dan voor de onmiskenbare slordigheden - zou
kunnen worden aangevoerd dat het origineel dermate slecht bewaard was dat een
juistere lectuur onmogelijk zou geweest zijn (cfr. hierboven). Deze eventuele slechte
toestand van het origineel brengt ons trouwens bij de tweede vraag die we ons in
deze inleiding moeten stellen, namelijk wat het doel is van deze kopie.
Duidelijk is alleszins dat het oorspronkelijke reisverslag een heel dossier vormde
dat vollediger was dan hetgeen ons bewaard is gebleven: zo is er sprake van een
‘bijlage’, ‘ung quayer’ (f. 5v) die bij dit verslag werd gevoegd. Ook wordt een paar
maal een kaart vermeld138, waarvan evenmin een kopie werd gemaakt. Beide stukken
kunnen ten tijde van het afschrift verloren gegaan zijn; anderzijds kan het ook zijn
dat het gehele dossier dermate slecht was bewaard dat het enkel nog mogelijk was
om het verslag zelf te kopiëren. In deze optiek zou het aannemelijk klinken de
hypothese te aanvaarden dat dit afschrift bedoeld was om het dossier te vervangen
door een beter leesbare kopie. Uiteindelijk is het origineel dan blijkbaar toch volledig
verloren gegaan. De hoofdbekommernis van de kopiïst was dan alleszins een zo
getrouw mogelijk afschrift te leveren, iets waarin hij duidelijk niet altijd geslaagd
is.
Voor de kritiek op de waarde en betrouwbaarheid van de meegedeelde informatie
zijn deze opmerkingen ongetwijfeld belangrijk. Maar zelfs indien men als hypothese
aanvaardt dat dit afschrift tot stand kwam omdat de inhoud van het origineel als
reisverslag een in menig opzicht merkwaardig dokument was, mag men nog een
nauwgezetheid van de kopiïst veronderstellen, die liever dan te gokken naar bepaalde
onleesbare (?) gedeelten, niets invulde.
Als antwoord op de vragen die we ons hierbij stelden kunnen we dan ook zeggen
dat zowel vanuit zuiver formeel-diplomatisch als vanuit inhoudelijk standpunt dit
afschrift ons de kennis van een belangrijk maar verloren gegaan dossier levert. Hierop
dient alle verdere kritiek gebaseerd te worden, met inachtneming van
onvolkomenheden en onvolledigheid van de kopie.
Voor de identificatie van de in deze tekst vermelde munten, maten en
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Cfr. de interlineaire toevoegingen; zie ook f. 9v (‘veue’), f. 12v (‘hulkes de 4.000 laest’).
‘... comme le demonstre la carte ...’ (f. 7v), ‘... le nombre de villages est sur la carte ...’ (f.
8).
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gewichten, menen we te kunnen volstaan met te verwijzen naar H. Doursther,
Dictionnaire universel des poids et mesures, anciens et modernes, contenant des
tables de monnaies de tous les pays. Brussel, 1840 (herdruk Amsterdam, 1965).
De enkele hier vermelde scheepstypes (zoals ‘boot’, ‘hulk’, ‘craeyer’ ...) worden
beschreven door o.a. G.C.E. Crone, Onze schepen in de gouden eeuw. 2e dr.
Amsterdam, 1943; Dez., Onze binnenschepen. Heemschutserie, 41, Amsterdam,
1946; J.C. Mollema, Geschiedenis van Nederland ter zee. 4 dln. Amsterdam,
1939-1942; en J. van Beylen, ‘Scheepstypen’. Maritieme geschiedenis der
Nederlanden I en II (Bussum, 1976-1977) 108-154 en 11-71.
Voor de identificatie van de namen langs de kust en in de zeestromen is gebruik
gemaakt van B.C. Damsteegt, Nieuwe spiegel der Zeevaart. Amsterdam, 1942.
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Fort Rammekens
Tekening van Antoon van den Wijngaerde in ‘Zelandiae Descriptio’, ca. 1550.
Nationaal Scheepvaartmuseum, Antwerpen
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[Tekst]
[f. 1] Mémoire sur le voiage de Zélande ou sont estés envoyés par monseigneur le
duc d'Alve, gouverneur et capitaine general du Pais Bas, les seigneurs marquis de
Cetona, Gabrio Cervillon, capitaine Bertholomé et moy1 affin d'aviser quel moyen
il y auroit d'asseurer ledit pais et specialement l'isle de Walcheren, pour estre le plus
dangereuse de surprinse et la plus importante sy il s'esmouvoit du nouveau guerre
entre les François et nous ou bien les Anglois et Hugenots, leurs alliés ou aultres.
Faict en mars, le XXIIIIe, 15682. Et party de Bruxelles à cest effect le XVe dudit
moys.

Première [Walcheren]
Estant arrivé par la waerf du Gand au Saes3 et de là à Flussinges4, avons trouvé que
la navigation est assez difficile à cause des bancqs et que entre ledict Flussinges et
Flandres y a si grande distance que faisant ung fort à l'un des costés et ung aultre à
l'aultre le passaige ne pourroit nullement estre empesché. Et affin de voir
particulièrement les advenues, avons cheminé tout à l'entour de ladite isle, où
començant par Middelburgh et venant vers Flussinges avons veu ce que s'ensuyt,
tant oculairement que par rapport des personnes dudict pais quallifiées à nous en
donner toute satisfaction.
Et cheminant de Middelburgh vers Zeebourg5, avons trouvé le canal à basse marée
estroict de ...a braces et peu profonde et devant ledit Zeebourg plus estroit comme
n'estant que de ... braces de 10, 12 et 13 pieds de profondeur allant vers Rammekin6
qui s'estend entre ledit Zeebourg et ledit Rammekin, de sorte que à basse marée, si
le vent est propice. l'on peult venir d'Angleterre, de France, de Flandres et par la
grand mer passer devant Flissinges et se mectre avec batteaux fort grandes à l'ancre
tout d'un vent entre ledict Rammekin et Zeebourg, néantmoins que pour estre la
courrante de reflux sy forte ce ne seroit sans difficulté, mais avecq toutes marées
facilement.
[f. 1v] Cheminant dudit Ramekin enavant le long des dicques y a partout assez
près de terre come de ... braces au plus y a grande profondeur où l'on pourroit mectre
aussy batteaux à l'ancre, mais les vents et la courante leur donneroyent beaucoupb
d'empeschement.
Droict entre Flissinges et Flandres devant le port et le long de la ville tirant vers
l'entrée du canal, y a ung bancq à demy lieu dudict Flissinges qui est assez

1
2
3
4
5
a
6
b

Zie voor genoemde personen inleiding p. 121-133.
Naar de in Brussel gebruikte Paasstijl 1569.
Sas van Gent.
Vlissingen.
Zeeburg, fort bij Rammekens.
Indien niet anders vermeld worden hiermee in het handschrift opengelaten plaatsen bedoeld.
Het dorp Rammekens.
Een woord doorgehaald.
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long, entre lequelc et ledict Flissinges y a ung parfondeur qui est la vray courante de
25 braces de cincquante piedsd chacune. Et est ledit bancq couvert à basse marée de
V ou VI pieds d'eaue.
A l'endroict de la teste nommée de Zwartenolle7 nordwest de la ville de Flissinges
1500 pas près d'icelle y a joindant ladite teste trois braces d'eaue à la basse marée8,
et trente pas plus en mer y a dix braces de parfondeur où l'on pouvoit bien facilement
mectre gens à terre.
Devant Westcapelle y a ung bancq contenant ung lieu de long tirant vers noord
distant 1000 pas dudit lieu, lequel bancq se découvre à toutes les basses marées, qui
lors n'y a de parfondeur depuis ledit bancq jusques aultre dicque dudict Westcapelle
que trois pieds d'eau, n'estant ledit bancq ordinairement descouvert sinon que quant
une fois le vent rechasse les marées plus que l'aultre, sy est n largeur d'environ 200
verges de douze pieds et s'appelle Bars bancq9.
Plus vers le noord y a un bancq nommé Colode bancq10, lequel est distant du Bars
bancq environ les trois pars d'une lieue.
Depuis les dicques dudict Westcapelle allant vers Domburg ce font haultes dunes
comme en la coste de Flandres vers Nieuport et Ostende avecq playe du 100, 200,
300 et 400 pas à basse marée, mais avecq grande parfondeur ou avecq ung doux vent
l'on peult bient de s'embarquer gens à terre.
[f. 2] Plus avant vers la Vere allant le long de la mer y a ung endroict que se nomme
le Hauq11, qui est une playe d'environ 1500 pas depuis les dunes jusques à la mer et
est à l'emboucheure de plusieures canaulx qui vont entre plusieures bancqs vers la
Vere. Et y a l'endroict dudit Hauq grande parfondeur où l'on pourroit et la à après
tyrant vers du Burcq12 de s'embarquer gens.
Plus avant encore vers la Vere y a ung lieu à l'endroict de Onse Vrowe Polder13
nommé de Noorderhooft où avecq la marée y a assez profondeur pour de s'embarquer
moiennant bon vent.
A l'endroict dudit Noorderhooft y a ung bancq14 distant plus de 200 pas per delà
et joindant lequel y a ung canal qui vient de la grand mer de 200 pas du large et
profond à la basse marée de VII braces d'eaue, lequel conduit par ung profondeur
d'entre deux bancqs a une parfondeur qui est à 1500 pas de la Vere ou aussy l'on
pourroit bien mectre gens à terre à basse marée, ne fust
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Een woord doorgehaald.
Een woord doorgehaald.
Zwartenol.
Oostgat, Deurloo en Wielingen.
Wellicht verschrijving voor de beide Rassenbanken.
Colle, Cloot of Caloet, bank ten westen van Westkapelle.
De Hack of Haak.
Waarschijnlijk verschrijving voor Domburg.
Vrouwenpolder.
Waarschijnlijk de bank Maagd ten noordoosten van de noordpunt van Walcheren.
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que la courante du reflux donnast empeschement et aussy qui conviendroit avoit ung
vent médiocre, car aultrement il y auroit grand dangier pour les bancqs qu'il y a en
si grand nombre.
Sur le bancq15 qui est devant la ville de la Verre distant d'environ 300 pas a à haulte
marée seulement 10 pieds d'eaue et découvert à basse marée.
Le canal profond dont a esté mention devant l'article précedant avecq la haulte
marée se peult naviguer moyennant bon vente et passer tout oultre la Vere et entre
dedans pais sans que nulle artillerye le puise empescher, pource qu'il s'approche du
Noort Beverlant16 pais innondé, mais à dire vray l'entrée est bien hazardeuse à qui
n'a fort bon vent.
[f. 2v] De la Vere à Armue17 à la basse marée le canal est estroict, en ung lieu plus
en l'aultre moings, et devant ledict Arnmuye y a à basse marée d'environ de VIII à
IX pieds d'eaue et largeur de 40 braces et semble que avecq difficulté, obstant les
bancqs, le peu de profondeur et la pluralité des vents, qu'il conviendroit que l'on n'y
peult mectre gens en terre.
De manière que, si bien il ne se peult faire en cest endroict, là, il y a depuis
Flissinges jusques la Vere prenant chemin par les dunes le long de la mer plusieures
lieux et quaesy partout moyennant temps à propos l'on peult mectre gens en terre,
ne soit qu'il y a ayt gens en armes pour les empescher.
Ceste isle de Walchere contient environ de deux lieux et demye de diamètre et
sept lieux de tout. Il y a trente six villages, trois villes fermées et trois bons bourgs.
L'on estime que ledict pais contient en soy 3600 mesures de terre de trois cens verges
la mesure, la vierge de 12 pieds.
Semble que en toute l'isle il n'y aye plus grande commodité de passaige que par
devant Vlissinghes prenant le canal qui s'appelle le Wielinghe, et que tout d'ung vent
les basteaux combien grandz qu'ils soient se peuvent venir mettre à l'ancre entre
Rameken en Zeebourch.
Et à celle fin d'entendre les commodités et incommodités qui se retienent
en ladite isle, a esté faict une assemblée des gens du pais des magistrats,
maistres dicqueurs, maistres massons, pillotes et aultres affin d'entendre
d'eulx le tout plus particulièrement qu'il a esté possible, ont est enquis le
XXIIIIe de mars 1568 ensuyvant à Middelbourgh sur la mémoire que
s'ensuyt.
[f. 3] Scavoir18:
Quel nombre d'habitans il y a en ladite isle d'hommes pour porter armes et aultres
plus propres au labeur?

15 Waarschijnlijk de bank Schotsman.
e Een woord doorgehaald.
16 Noord-Beveland. Dit was indertijd overstroomd, behalve het noordelijk en noord-oostelijk
gedeelte.
17 Arnemuiden.
18 In het origineel zijn de vragen in een rechtse, de antwoorden in een linkse kolom
genoteerd.
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A Middelbourg y a environ de 1.300 hommes de faict, à la Vere 600, à Flissinghes
1.000, à Armue 600, Westcapelle 450, à Dumborgh 260, et par le plat pais 1.830,
qui font par ensemble des gens pour porter armes 6.040, desquels y a ordinairement
au temps des pescheries un tiers en la mer.
Quelle quallité de grains servans à la nourriture des habitans il se recouvre anuellement
audict pais, et combien de temps avecq la quantité que se y retrouve l'on pouroit
nourir et sustenter le peuple qui y est?
J'estime d'estre au pais dessus dit annuellement du bled assez pour nourrir le peuple
quy y est et non plus que pour le sustenter six mois, voire, quant le saison sera fort
fertile, au surplus. Fault considerer que par une saison chaulde et calmée ceulx dudit
pais sont en grand faulte d'eaue pour faire bière, lequel ordinairement leur vint de
dehors.
Desquelles pais s'ameinent les grains quy y sont nécessaires par dessus ceulx quy y
croissent et à quel pris ou environ?
Les bleds qu'il leur convient avoir par dessus ceulx qu'ils ont au pais, tant pour nourrir
les naturalisés que les aultres estrangiers quy y viennent pour servir à la pescherye,
vienent de Flandres, Oostland et Artois, mesmes du pais d'Engleterre quand ils ont
la commodité.
Quel moyen y auroit de recouvrer bon nombre des faschines, où l'on les prendroit,
puis quel moyen y a au pais et à quel pris le cent de douze pieds de long et six palmes
de tour?
Les faschines et bois pour brusler vient audit pais de celluy de Flandres et Brabant
et tourbes de Hollande. Les faschines du VI pieds de long et cincq paulmes du tour
livrées audit pais coustent dix sept patars le cent.
[f. 3v] Quel moyen il y a de recouvrer bon quantité des bricques, soyt d'Hollande ou
altre part, à quel pris et sy dedans le pais n'y a terroir propice à ce faire?
Il y a terroir audit pais assez propre pour faire bricques bonnes, mais celles cousteront
(comme ils disent) trois florins le mil.
Quel moyen il y a de recouvrer de chaulx et sablon, et à quel pris?
Le chaulx vient audit pais de Gueldres par Dordrecht et partiellement d'Anvers, et
couste les sept sacqs vingt deux s. et livrés audit pais XXX s., et pour une verge
d'ouvrage de massonerye fault 27 sacqs. Le sablon vient de Brabant et couste la
charette 4 s., et en une verge d'ouvrage y entre 10 charettes. Et moyennant ce pris
les matières icy dessus nommées se livreront audit pais de Walchere.
Combien pourra couster la pière blanche comme parpaine ou aultre propice à mettre
en fondements, où elle se trouvera pour meilleur marché et plus à la main?
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Les pierres blanches appellés parpaines se prendent à l'isle et coustent les cent livrés
audit pais 20 florins, la piere de Gandt coustera les plus longues et meilleures 72
florins la verge, et aultres moindres pourront couster 60, 50 florins selon ce qu'elles
seront.
A quel pris l'on pourra avoir la pière dure pour mettre contre les bastements des
caves, et où elles se prendent pour plus à la main?
A Gandt comme dict est.
Combien des navires lesquelles l'on pourroit équipper en un besoing à la guerre se
trouvent dedans ledit pais, et quelles commodités il y a pour les équipper et en quel
endroict pour meillieur port on les pouroit tenir à l'ancre pour plus grande seureté
attendent le vent?
Le nombre des navieres que l'on pourroit equipper à la guerre a esté envoyée au duc
par le seigneur de Wacken, superintendent au pais de Zelande19. Au regard du port
il n'y en a point du meillieur que celluy d'entre Rameken et Zeebourch du lieu pour
équipper batteaulx à Flissinghes, Middelbourch, la Vere en Armue.
[f. 4] Quelles fondacons se retrouvent audict pais quand il est besoing de faire quelque
muraille grosse forte, et combien il faut aller bas pour trouver la bonne et seure
fondacion, et combien cousteroit la verge de masonnerye, aussy bien de manoeuvre
que à tout livrer?
Le pais se retrouve à l'entour de la Vere plus hault que lef sablon bouillant, de sorte
qu'il fault faire compte de 20 pieds de fondacion qu'il la veult faire bon. La façon et
manoeuvre d'une verge de maçonnerye couste audit pais six florins et à tout livrer
faict cousteroit ladicte verge 36 florins.
Combien gaigne par jour une maistre masson et les aultres soubs luy, comme massons
ordinaires et aussy les manouvriers?
Le maistre gaigne 10 d. par jour et ung aultre masson soubz luy gaignera noeuf d.,
VIII d., et le manouvrier V d.
Combien couste la verge de terre à mener sur les dicques, verge estandue de douze
pieds, vingt pieds ou aultre telle que se use ordinairement audit pais?
La verge de terre à porter sur la dicque, verge de douze pieds, que s'entent verge
cubique et XII pieds quarés en masse, coustera six ou sept florins.
Combien cousteroit le cent de wasons de pied et demy de long et pied et demy de
large, demy pied d'espesseur sur le devant, sy il y a lieu propice pour les tailler, et
combien ils cousteront à mener sur l'ouvrage?
19 Anthonie van Bourgondië. Zie inleiding p. 112.
f Een woord doorgehaald.
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Il y a difficulté de trouver bons wassons au pais, pourtant l'on les pouroit faire venir
de Flandres, considerant mesmes que la verge de douze pieds quarés seulement d'une
wason couste ordinairement XX d.
A quel pris l'on pourra avoir les masts de 30, 40 ou 48 pieds de long desquelles l'on
puisse faire ponts à mener terre, et combien coustera le grand cent de deles?
Les masts cousteroient les plus longs et droicts III florins et aultres moings à l'avenant
de leur longueur et droicteur. Les deles cousteront le grand cent 30 florins.
Quel moien il y auroit de recouvrer avaine et norriture pour chevaulx de travail que
l'on pourroit employer aulx boveaulx pour mener terre, et à quel pris?
Il se trouve d'avaine au pais pour nourrir le bestial qui y est et mesmes s'en vent
dehors et y vault le sacq XIII ou XIIII d., et quant à la mesure le douze sesters d'Anver
font seize sacqs de Middelbourgh.
[f. 4v] Quells despens il convient faire annuellement à ceulx du pais pour
l'entretiennement de leurs dicquages contre la mer?
Il se dépend pour entretenir les dicquages du pais contre la mer an pour ang, le fort
au foible, sans y comprendre les viles, 40.000 florins et quelquefois 45.000 et 50.000.
Vlissinges dépend pour son contingent an pour an, l'un portant l'aultre, 8.000 florins,
Middelbourgh 3.000 et la Vere environ de 800 florins, que font aulcune fois 61.800
florins sans comprendre la dépence que se faict annuellement pour entretenir les
dicques que dépendent en la vile de Vlissinges, dont le Roy est Seigneur, qui couste
audit Seigneur Roy an pour an 6.000 florins.
Quelles sortes de molins se usent audit pais pour espinser eaue de la fondacon d'une
grosse muraille, et combien lesdits molins cousteront par jour, par mois ou aultrement,
et combien gaigne un home nuict et jour pour espinser?
Il se use de molins à pompe et l'on paye pour la journée d'ung cheval avecq l'homme
par jour 12 soubs.
Une déclaration de combien les haultes marées ordinaires sont plus haultes que le
plat du pais, le lieu en aultre bien particulier.
La déclaration est faicte par le mesureur de Middelbourgh et icy mise, à scavoir
commençant à une escluse hors de la ville de Middelbourgh vers Noortdam porte20
la dicque est trouvé plus haulte que la marée ordinaire 13 pieds et ½. A cest endroict
le pais est plus bas que la marée 4 pieds, à Brugdam21 2 pieds un
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an is boven een doorhaling geschreven.
Noordampoort of Veerse poort.
Brigdamme (gem. Middelburg).
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quart, de Brugdam à Vloetinghe22 3, du Vloetinghe à Hoochlant23 2 pieds, de Hoochlant
à Coudekerke24 est à l'égal le pais avec la marée ordinaire, de Coudekerk à
Weesterzeebourch25 de la haulteur semblable, à Niewkerk26 est la marée plus haulte
que le pais 4 pieds, Zeeden27 à Schellacht28 autant, autour de la Vere le pais plus bas
que la marée 2 pieds, à Cemanckerk29 la marée ordinaire comme on dict est plus hault
que le pais 2 pieds, à ... le pais est plus que la marée ordinaire 3 pieds, à Flissinghe,
Zeebourch et Coudekerk la terre d'alentour et la haulte marée ordinaire sont d'ung
niveau.
[f. 5] Combien des batteaulx il sorte annuellement des ports audit pais, le fort au
foible, pour aller à la pescherye des morues et harenocqs, et combien de temps ils
demeurent hors, et quelle nombre d'hommes il se mect sur chascun batteau?
Il sorte de Flissinghes environ de 27 basteaulx nommés bots pour aller pescher
cabillaux, et partant environ le Pasques sans retourner devant la Penticouste, du
moings peu souvent. Sur chascun y a noeuf hommes et deux garsons. De
Middelbourgh cincq, de la Vere 55. Et incontinent après leur retour des cabillaux
qui font morues se preparent pour aller à la pescherye de harencq, pour où ils partent
à la Sainct Jan30 et ne retournent avant six sepmaines. Mais est à noter que ils y vont
avecq basteaulx nommés buysen, desquelles en sorte de Vlissinges 27, de
Middelbourgh 18, de la Vere 22, esquilles y a ordinairement 14 ou 15 hommes, et
quant les busses vont hors les bots reposent. Ceste pescherie de harencqs dure à trois
environ de six mois. Et fait à noter que le tiers des hommes qui sont sur lesdits
batteaulx est de Hollande et d'aultres pais circumvoisins.
Quel nombre des batteaulx se pouroint esquipper à la guerre audit pais pour le proffitt
et hazard de ceulx qui le vouldroient faire sans qu'il couste rien au Roy?
En temps que l'on avoit guerre aux François31, il se retrouvoint jusques à 30 batteaulx
qui servoient à leurs despens et hazards, mais entre les Anglois n'en sauroint rien
dire.
De scavoir combien de fuez il y a en chacune ville et quelle nombre de gens de
deffence.
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Buttinge? (voorm. gem. Mariekerke).
Hoogelande (voorm. gem. Mariekerke).
Koudekerke.
West-Souburg.
Nieuwerkerk (gem. Arnemuiden).
Zanddijk? (gem. Veere).
Schellach (gem. Veere).
Serooskerke.
24 juni.
Vóór 1559.
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A Middelbourgh y a environ de 800 maisons et hommes de defence 1.400, à
Flissinghes 800 maisons [et] hommes de deffence 1.000, à la Vere 500 maisons [et]
hommes de deffence 500.
Quel revenu le Roy a par an audit pais?
Cela se peult scavoir au finances.
Comment et sur quoy sceulx du pais font assiete et contribution pour la réparation
des choses nécessaires?
Ceulx de pais font assiete par octroy sur la mesure de terre aulcune fois d'une florin,
15 d. et 10 d.
[f. 5v] Quel nombre des gens il se trouve audit pais pour faire navires?
L'on trouvera par les villes de l'isle environ de XXX hommes nommés faiseurs des
navires sans bon nombre des aultres charpentieres.
Quelle provision d'armes se trouve audit pais?
L'on a prins inventaire des munitions de guerre que sont à la Vere et Flissinges, et
de celles de Middelbourgh y a ung quayer avecq ce mémore.
Quel revenu ordinairement a ledit pais?
Cela ce peult scavoir aux finances.

[f. 6] De zudbeverlant.
Le pais et isle de Zudbeverlant par rapport des burghmaistres, dicgraves et aultres
dudit lieu contient environ 47.000 mesures de terre, mesures de 300 verges, la verge
de 12 pieds. En n'y a que une ville, nommée la Gous32, laquel est enfermée pour la
pluspart d'une muraille et la reste d'un douve de terre avecq fossé tout à l'entour, saulf
que pour n'y avoir ponts levés aux portes a l'on entrée à pied secq et comme sur ung
chaussée dedans la ville. Il y a ung porte mais peu vaillable et profond et aussy peu
haulte. De maisons en la ville y a environ 350, hommes de deffence, tant à ladite
ville que à ladite pais oùh y a 27 villages, environ de 2.500.
Les terres dudit pais sont assez fertiles et portent bon bled, orge, poixi, ronds graines
et aultres, mais le tiers de dictes terres sont pastures et schores, et fault que les terres
labourables reposent de quatre ans l'un.
32 Goes.
h où is onzekere lezing, is interliniair toegevoegd.
i poix is interlineair toegevoegd.
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pais, tous maintiennent que celluy de devant Vlissinghes venant par
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Zeeland in 1573
Kaart van Christiaen SGroten.
Koninklijke Bibliotheek, Brussel, Hs. nr. 21.596
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Joncker Fransgat33 est le plus aisé, combien que non sans difficulté grande à cause
des bancqs l'on peult sur ce effectuer quelque emprinse. Il y a bien ung aultre canal
nommé Rompot34 qui vient passer devant la Vere, mais pour estre encores beaucoup
plus difficile, il se présume à cause de la multitude des bancqs qui les pilotes du lieu
mesmes n'y scauroient conduire arivée des graines ny moins batteaulx de guerre.
La despence annuelle pour l'entretiennement des dicques contre la mer couste, le
fort au foible, 40.000 florins, et se prend sur les terres pour cest effect par octroy
quelquefois XX d., XV d., XII d. selon l'exigence.
[f. 6v] La négociation dudit pais est fondée sur labeur et raffinement du sel. Il y a
aulx faulxbourgs de la Gous cent salines, es quelles annuellement se rafinent en
chacune d'icelle 1.200 tonneaux de sel. Le sel gros valoit le cent des tonneaulx au
Noel dernier passé vingt livres de gros, et à present depuis ces troubles est renchery
et vault trente six livres de gros.
Ledit pais par rapport du dicgrave est plus bas que les haultes marées ordinaires
à l'endroit où il est le plus hault un pied et deux pieds et au reste quatre, cincq et six
pieds, de sorte que avecq deux ou trois haultes marées sy les dicques se rompoyent
il se trouveroint tout innundés.
Le bois pour ouvrer, les bricques et aultres matières y viennent de Hollande, comme
aussy font les tourbes, la chaulx et la piere blanche et dure de Geldres, Brabant et
Flandres.
En esté par grands chaleurs et sécheresses il y a faulte d'eaux douces pour brasser
et aultres nécessaires.

De l'isle de Scowe35
Le pais et l'isle de Scowe contient de grandeur environ de 32.000 mesures de terre,
mesures de 300 verges, verges de 12 pieds, sans comprendre les dunes. On estime
ledit pais environ sept lieues de tour, la moitié des terres susdites labourables et
l'aultre pastures. Il y a audit pais une ville nommé Syrixsee36, assez de la grandeur
de Middelbourgh, murée tout à l'entour, enfermé en son fossé avecq eaue qui va tout
à l'entour, sauf à aulcunes portes ou n'y a ponts levés. Elle a ses tourrions [f. 7] à
l'entour de la muraille, mais ce n'est chose de deffense. Il y a apparence que du passé
ce soit esté un bon port, mais à présent pour estre le canal remply il est comme du
tout gasté, quy est cause que la ville s'en va en grande décadence.
La ville susdite a un faulxbourg assis le long de la dicque qui est le long dudict
port lequel faict une forte longue rue. Audict faulxbourg y a 100 sallines et
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plus, esquelles annuellement se raffine en chascune d'icelle l'un portant l'aultre 4.000
tonneaux gros sel36a.
Le pais de ladite isle de Scowe est plus bas par la pluspart (exepté auprès des
dunes, comme à Hamstede37 et aultres villages voisins ausdites dunes, lesquelles ne
sont comprinses audictes 32.000 mesures) environ de six pieds. Lesdictes dunes sont
fort belles et larges en aulcunes endroicts, principallement audit Hamstede, contiennent
plus de une grosse demye lieu fort peuplées des counings.
Cheminant de la ville de Syrixsee le long des dicques du pais dudit Schowe pour
faire le tour dudit pais par l'endroit que regarde vers Noortbeverland pais inundé38,
et de là vers les dunes à l'apposite de l'isle de Walchere, a esté trouvé que le long
dudit pais depuis la teste de devant Syrixsee jusques auprès et au droict de dictes
dunes faisoient ceste costé come une lune le rond vers le pais y a bonne parfondeur
par où grand batteaux peuvent passer, mais à cause de la courante, laquelle pour estre
fort rompt journellement les dicques et gaigne beaucoup sur ledit pais principallement
entre les isles innundés et ledit pais, les grands batteaux peuvent à grande difficulté
se y tenir à l'ancre.
[f. 7v] Au droict des dunes entre la Vere en ledit pais de Schawe y a un canal
nommé le Rompot demonstré par la carte, lequel est navigable avecq grans batteaux
par y avoir parfondeur à basse marée de 7, 6, 5 et 4 au moins de braces, mais semble
que sans bons pilotes du pais mesmes estant les caps qui sont d'eulx merchés lesquelles
sont sur les dunes servant de signaulx ostés, il seroit quasi impossible de pouvoir
entrer audit canal avecq nombre des grands batteaux pour cause des bancqs.
De l'endroict des dunes susdites cheminant vers le noord le long d'icelles, le long
de la marine se treuve toute playe à basse marée en aulcunes lieux de 100, 200, 300
et 400 pas avecq quelques bancqs audevant comme le démonstre la carte, jusques
au droict de la cap qui est entre l'église de Renes39 et la cap quy est plus vers la Vere
sur une poincte où se trouve un canal nommée Homaervliet40 par laquelle entre les
bancqs l'on peult entrer avecq grandes hulkes, pour y avoir 5 braces d'eaue, et venir
le long des dunes à l'endroict de l'église de Renesse à cent pas près d'icelle et contenant
la profondeur aussy le long du pais jusques à Brawershaven41 et de là en avant vers
la Zyppe42 pardevant Bomene43 ladite Zippe joindant Duvelant44. Audit canal y a à
basse marée

36a 4.000 ton per zoutpan is wel een aanzienlijk verschil met de 1.200 ton van de bovengenoemde
zoutpannen van Goes!
37 Haamstede.
38 Zie p. 145 noot 16.
39 Renesse.
40 Niet geïdentificeerd.
41 Brouwershaven.
42 Zijpe.
43 Bommenede.
44 Duiveland.
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profondeur du moins de quatre braces et de largeur au moings 100 verges de douze
pieds chascune. A haulte marée les plus grands hulkes qui navigent en toute coste y
peuvent passer, non touteffois sans fort grand danger sy les vents sont aulcunement
grands, car donnant à une costé ou à l'aultre dudit canal, quy n'est assez large pour
laverj, seroit pour se perdre, aussy qui l'entrée dudit canal pour la multitude des bancqs
est fort hasardeuse et tant que sy la pluspart des pilotes dudit Brawershaven estoint
frustrés des caps qui leur servent d'adresse ne sauroient y entrer. Les vents nécessaires
pour entrer et conduire par ledit canal sont noordwest et zudwest les plus [f. 8] grands
ordinairement et le plus daungereuse. Le canal et profondeur susdit va jusques à
Sainc Jannelant45.
Ceulx de Brawershaven n'ont cognoissance du canal nommé le Rompot et disent
qu'il n'est point sy commode et navigable que celluy qui vient le long du pais pour
auprès de Renesse audit Brewershaven que les uns appellent Helvergaet46.
Brewershaven est un bourg assez grand et se y trouveroit d'hommes de deffence
pour porter armes environ de 950, batteaulx pour aller à la pescherye 50. D'hommes
de deffence que se pourroint trouver par les villes et reste dudit pais y a à Syrixsee
environ de 1.800 hommes et par le plat pais 1.500, voire quant tous ceulx qui se
meslant de la pescherie sont au logis dedans ladite ville de Syrixsee y a environ de
1.000 maisons et aulx faubourgs où sont les salines environ 400.
Les terres labourables dudit pais portent bled, avaine, febves, garence, et de cincq
ans il convient qu'elles en reposent l'un. Le nombre des villages est sur la carte.
Pour traicter encores sur le canal nommé Rompot, l'entrée en est aultant plus
difficile que les marées de France et d'Escosse se y viennent rencontrer, qui est cause
de faire un remollument et tournant dangereux, principallement avecq grans vents,
par la multitude aussy des bancqs, et quelquefois à l'embouche dudit canal n'y a tant
de parfondeur que les grans vasseaulx y puissent entrer, pour cause que selon les
vents la mer croist ou descroit.
La despence que annuellement il convient faire audict pais pour l'entretiennement
des dicques couste sur la mesure quelquefois deux, trois et 4 florins selon le besoing,
lequel argent se lève sur les [f. 8v] 20.000 mesures. Seullement d'aultant que les
poldres ne paient que à raison de deux florins sur la mesure, et comme la marée au
reflux principalement gaigne beaucoup sur ledit pais entre Syrixsee et les dunes vers
Noordbeverlant, il couste quelquefois pour une saison 36.000, 40.000 et 50.000
florins, lequel argent ne se peuvent trouver par ceulx dudict pais promptement, se
dispence par billetts attendant commodité de pouvoir lever ledict pais, et par le temps
et le peuple du mesme pais besoignent aux dicques sans argent, ains seullement reçoit

j pour laver is interlineair toegevoegd.
45 Sirjansland ('s Heer Jansland).
46 Brouwers(havense) gat.
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billetts desquelles à Syrixsee et aux aultres lieux dudit pais il achepte ce qu'il a de
besoing et luy fault ce argent excepté qu'il achepte quelque peu plus cher audict pais
où lesdites billetts vaillent et non aultre part.
La négociation dudit pais est fondée sur la pescherye, sur garance et rafinement
du sel.
Des batteaulx que sortent dudit pais pour la pescherye y a audit Syrixsee environ
100, à Brewershaven comme dit est 50, et à Bomene environ 30, sur lesquels vont
ordinairement VII, VIII en IX hommes.
Les terras labourables dudit pais peuvent valoir par chascune an en ferme les
meilleures six, 5, 4 et 3 florins, et beaucoup d'aultres que ne vaillent plus de 30 s.

Goeree
Goeree est une petite isle aiant assez la forme de rondeur, ne contenant que une ville
et une village, de diamètre environ une lieu et de tour environ trois lieux.
[f. 9] Par le pais y a environ de 80 maisons et en la ville environ de 200. Ladite
ville est en tres grande décadence, des murailles en quelque endroict, mais ouvert
des deux costés sans muraille. Il semble que le port et la ville doibvent aultrefois
avoir esté bons, mais à present ledit port est tallement remply que à la basse marée
il n'y a point de demy pied d'eaua. A l'endroit dudit port y a une playe par laqualle
à basse marée l'on peult aller à pied secq jusques l'isle de Westvoren47. Les batteaux
de pescherie ne peuvent entrer audit Goeree, sy ce n'est avecq ung springfloet, et tout
alentour de ladite isle c'est playe, mais à l'endroict du village nommé Oudorp48 y a
un canal profond des trois braces, conduict vers 't Landt van Voorn avecq bonne
profondeur le long dudit Voorn entre Fourdicq49 et ledit pais. Ledit canal est nommé
la Flacqué50 à l'endroict dudit Vooren, et ne se peult entrer audit canal joindant la
Goeré sinon par l'endroict dudit village nommé Oudorp, pour la difficulté des bancqs
qui sont grands et dangereuse principalement par grands vents y accidant aussy
difficulté de mectre l'ancre, comme aussy entre ledit Goeré et 't Landt van Vooren,
et entre ledit pais, Vooren et Sommerdicq51 à cause des courantes.
Le pais dudit Goeré contient environ 1.800 mesures de terre, la mesure de 300
verges, la verge da douze pieds, la moictié à labeur et l'aultre pastures, sans
comprendre les dunes et sablons, que sont environ un tiers du pais. Les terres du pais
vaillent en louage les meillieurs trois florins, deux et XXX s., et
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se paye par an pour chascune mesure affin d'entretenir les dicques X, XI, XII s. sur
chascune mesure.
Le peuple du pais et villes dudit Goeré, au moins les hommes que l'on y trouveroit
pour porter armes sont environ 480.

[f. 9v] Oost Voorn où est la Brielle
Le pais de Voorn qui est un isle à une lieu de Goeré tirant vers Hollande est depuis
une dicque sur laquelle sont assises deux maisons nommésk Huast52 jusques à une
demy lieu pres de La Brielle, ville seulle de ladite isle, le long des dunes costé du
playe et bancqs non navigables, les ungs des endroicts a 500, 400, 300 et 200 pas
des dunes descouverts à basse marée, et aussy est ladite costé le long desdites dunes
tirant vers noord jusques à l'endroit d'un cap lequel sert de signal aux maroniers où
il y a canal et entrée auprès de terre ferme environ de 60 pas.
Le canal susdit est large entre les bancqs environ de 60 braces de six pieds
chascune, est profond XI pieds, le tout à basse marée, et pour y entrer il fault le faire
par la grand mer, que s'entend ne se pouvoir faire par aultres endroits ny canals. Terre
à terre est besoing prendre la veue et droict ligne sur le cap dont est faict mention,
da cestuy là sur un aultre cap dedans pais et de cestuy là sur l'église de Oostvoorn,
que la sera droict à l'entrée dudit canal contenant à basse marée XI pieds de
profundeur, 60 braces de large comme dict est, et environ aultant de longueur avant
que venir à profundeur, laquelle se trouve bon et souffisante pour estre desdites XI
pieds de l'entrée enavantl dedans le pais et le long voire joindant la terre d'icelluy
cincq, six, sept et huict braces de profundeur, laquelle continue le long at joindant
ledit pais terre à terre comme dict est jusques à un village nommé Swartewael53 où
y a 10 braces d'eaue à basse marée.
[f. 10] Entre ledit canal, qui est à l'endroict dudit Briele que s'entent pais de Voorn,
contient ledit canal environ 200 verges et 12 pieds, et le pais d'Hollande y a un fort
large bancq partie decouvert à basse marée et le reste couvert d'eaue selon les vents.
Entre le bancq susdit et le pais d'Hollande y a ung canal, lequel est une branche
comme il semble de celluy dont a esté parlé cy devant, qui est le canal nommé le
Trou de la Meuse54. Car pour la difficulté des bancqs il fault entrer par ledit trou et
de la entrer un bancq, qui est à l'endroict de Gravesande55 et le bancq dont a esté en
l'article précédent faict mention, que lors
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l'on pourroit aulcunement naviguer avecq grans vasseaulx moiennant bon vent et
doux, mais par ladicte canal l'on ne peult passer plus avant de un village nommé
Vlaerdinghem56 où ledit bancq perd sa profundeur.
Au regard de profundeur de costé de l'isle prennant depuis les deux maisons susdits
que l'on appelle Lerbnal57 allant vers Dortrecht et St. Gertrudenberg par la Flaké, elle
est assez grande mais difficile pour se y tenir à l'ancre pour la courante et pour les
vents comme a esté dict traictant de Goeree.
En ladite isle de Oostvoorn y a une ville nommé La Brielle et dix villages. On
estime ledit pais à environ sept lieues de tour, contenant en soy environ 24.000
mesures de terre.
En la ville de La Brielle y a environ 600 maisons, hommes de deffence environ
750, lesquelles ont armes raisonablement en leurs maisons.
[f. 10v] Aux villages de dedans ladite isle y comprins trois, l'une nommé Hembliet58
au seigneur de Croeninghe59, Alenbrouck60 au seigneur de Montfort61 et Blinckfliet62
du ressort du pais de Putten bailly dudit pais de Voorn, environ de 3.000 maisons et
hommes pour porter armes environ 5.000.
De La Brielle sort annuellement à la pescherie environ de 30 batteaulx nommés
boets pour la pescherie des cabillaux, et d'hommes dessus sept ou huict.
De Zuarten wael en sorte 9 ou X.
L'eaue est la haulte à marées ordinaires plus que le pais environ de quatre pieds
en la plus part des lieux et aultre part deux et trois, et près de La Briele se trouve plus
ordinairement de trois pieds.
Les terres dudit pais produisent grains assez pour sustenter ceulx quy y habitent
et aultres tant, et démonstrent estre fertiles. Il y a bien aussy chair audit pais pour les
habitans et plus.
La ville de La Brielle est raisonablement grande et démonstre d'avoir aultrefois
esté bien bonne. Elle est en forme longue plus que large et quasi ovale, murée avecq
les tourrions tout alentour et une bon fossé plein d'eaue, et ce que vault le moings
c'est l'endroict des portes, touteffois que sy il y avoit gens dedans encore qu'il n'y
aye rampars de tous costés, sy esse que sans bonne artillerie (que s'entend quatre
pièces de batterye) elle ne se perdroit légèrement.
Depuis ce temps elle a esté bien fortifiée, aussy c'est erigée un bon fort à l'endroict
du canal environ l'entrée par commandement et ordonnance de feu Monseigneur le
Prince63.
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[f. 11] Les bricques, la chaulx, le bois pour bastir et la pierre dure viennent audit pais
d'Ostland, de Gueldres par la Meuse et de Brabant et de Flandres.
Le cent des tonneaux des tourbes couste audit pais sept florins et demy.
La ville de Brielle est distante du canal environ 400 pas.

De Hollande et qu'en a esté veu.
Passent de La Brielle en Hollande sommes désembarqués à Maeslantsluis64, et de là
allés loger à Delft, qu'est une lieu de La Haye.
Ladite ville de DELFT est ville grande comme Malines65 ou plus et bien belle, plus
longue que large, canals qui passent dedans et qui navent et ramènent par les pais
six ou sept, murée tout alentour quasi avecq une raisonable rampart, et où elle n'est
murée le rampart y est meillieur, elle a force bons tourrions qui se deffendent l'une
l'aultre, bon profonde et large fossé tout alentour le pais, si plat que la terre d'alentour
dudit fossé qui est naturelle et en temps d'iver peu s'en fault que la terre et l'eaue ne
soient d'une mesme niveau, et ne fust que les portes font les endroicts plus foibles,
elle seroit de raisonnable deffence, et néantmoins comme elle est semble meillieure
et plus deffendable que Malines.
Les portes sont depuis esté fortiffiés avecq quelques ravelins et contrescarpes au
dehors. Aussy y a il au dehors bastis deux raisonables boulevards dont le moindre
est de deux cent pieds de cavitine, l'aultre si bien ne sovaient de trois cent qui
flanquent et défendent les portes. Une grande partie de la ville au dehors se peult
mettre sus l'eaue.
[f. 11v] Audict Delft y a maisons environ 2.000 et hommes de deffence environ
5.000.
Le trafficque de ladite ville consiste en marchandise de bierre et beurre et formage.
Il se retrouve dedans ladite ville environ de 100 brasseryes, la pluspart desquelles
livre 400 tonneaux de bierre par sepmaine.
Les chemins pour arriver à ladite ville sontm dicques entre deux fossés bien difficiles
par temps d'yver. Delft a munition d'artillerye et armes en maison de chascune
raisonablement.
De Delft cheminant par La Haye et prenant la long de la coste marine pour aller
à Harlam66, a esté veu que le long de la susdite coste n'y a que playe large à basse
marée en aulcunes endroicts de 500 et 200 pas, en ung lieu plus et l'aultre moings,
le long des dunes jusques à Harlam.
HARLAEM est grande de tour 9.500 pas, murée tout alentour avecq force tourrions,
sans rampart, ung bonne fossé tout alentour, et dedans ladite ville
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passe une grande canal qui meine de Amsterdam à la Goude par où passent batteaux
de 60 tonneaux et davantage, et est en forte assiete ladite ville pour estre le pais plat
et mal accessible, de sorte que sy elle estoit ramparée moyennant que l'on la voulisse
deffendre elle ne se prendroit avecq six canons en peu de temps, aussy ne scay où
l'on les pourroit mettre ne fust sur une dicque ou sur l'eaue comme aussy à Delft. Il
y a place assez pour planter l'artillerye ainsy su'experience a monstré mesmes en
deux ou trois endroicts.
[f. 12] Des maisons et de peuple semble qu'il n'en y a moins qu'à Delft maisons
2.200, hommes 4.000. Il y a quelques artilleries de ladite ville et armes par les
maisons.
De Harlam cheminant à Alkmaer a esté veu le pais comme aussy depuis La Haye
jusques audit Harlam surquoy semble que par dedans ledite pais l'on ne peult
nullement mener gendarmeye en nombre à pied ny à cheval sinon par eaue retirée
et à pleine mer par les dunes pour cause des canals et fossés et praieries dont est le
naturel dudit pais.
ALKMAER est assez en forme d'une coeur, plus longe que large, muraillée quasi
tout alentour, excepté du costé du port qui est port d'une canal de dedans pais, car
ledit Alkmaer est plus de lieue et demy de la mer et est facile à surprendre par ledit
pais, comme aussy est Harlam, sy tant fust que l'on eust envie de ce faire et que
dedans l'on ne y print garde. Depuis elle a esté fort lieu fortifficé et flanquée. Es
aultres endroicts elle a un peu de rampart avecq tourrions et raisonables fossés, mais
du costé où la grande esglise est plus proche de la muraille il y a hors ladite ville
joindant le fossé une faulxbourg où est le cloistre des religieuses de Saincte Claire67,
lequell lieu pour estre le terroir hault est bien approchable et de là battable, de sorte
que avecq deux canons elle se prendroit facillement quand aultrement l'on trouvroit
difficile de le faire.
La trafficque dudit lieu est fondée sur beurre et formage.
Maisons audit Alckmaer y en peult avoir environ 500 et hommes pour porter armes
750.
[f. 12v] De Alckmaer prenant chemin vers HUISDUNE68, qui est une village, joindant
ung canal qui est entre l'isle du Texell et ledit Huisdunen nommé 't Meersdiep69 et
considérant le long de la marine a esté trouvé que excepté un endroict nommé
Hontsboses70 joindant ung village depuis Gravesande jusques audit 't Meersdiep l'on
peult cheminer le long de la mer sur la raet, mais ledite Hontsboses est une endroict
contenant environ demy lieu où
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la mer faict tant d'efforce qu'il le convient armer de gros bois et pierres grosses de
4, 5 et 6 pieds de long pour deffendre et encores ne se retire la mer dudit lieu 30 pas.
Estant audit Huisdunen a esté trouvé tant par rapport des pilotes dudit village que
plusieurs aultres de Medenblick, d'Enchuse que d'aultres que yl y a audit canal nommé
't Meersdiep trois canaulx dont les deux sont bons et navigables, l'un est le meillieur
et nommé Duerloo71 et est celluy quy est plus proche de terre ferme de costé dudit
Huisduinen et a profondeur à l'entrée venant de la grand mer trois braces et demy à
basse marée, large de 150 braces, l'aultre secondn esto à peu près aussy bon est celluy
du millieu nommé 't Spaengraetsgaet72 par lesquelles deux canals l'on peult entrer à
basse marée avecq hulkes de 4.000 laest73 dedans la mer appellée Zudersee et se
mectre à l'ancre une demy lieue plus dedans ladite mer de Zudersee et avecq la marée
venir jusques Amsterdam, encores que la marée ne croist point ordinairement plus
de deux pieds et de trois ou 4 pieds au plus à l'entrée de ladite Zudersee, et est la
profondeur quasy par le millieu de la Zudersee jusques Amsterdam.
Le troisième canal dudit 't Meersdiep qui est du costé de l'isle de Texel est appellé
de Noorddiep74 où y a environ trois braces d'eaue à basse marée, mais à cause des
bancqs il n'est point sy navigable que les aultres.
[f. 13] Enfin il est à noter que quand l'on est entrée de la grande mer par le
Meersdiep dedans le Zudersee qu'il y a 7, 8 et 9 braces d'eaue, et bon lieue pour se
mectre à l'ancre. La largeur de dite Meerdiep à basse marée depuis la terre ferme du
costé de Huisdunen jusques à terre ferme du costé de Texel démonstre estre mille et
demie italianes75, et quand la marée est haulte quelque 800 ou 1.000 pas pour large.
La terre ferme du costé de Huisdunen monstre estre plus que 500 pas loing du plus
proche canal quy maine dedans la Zudersee nommé Duerloo.
De Huisdunen cheminant le loing de la marine jusques à la ZIEPPE76, ou fust besoing
pour aller à Medenblick prendre les dicques tout le long de la Zudersee, a esté trouvé
que par lesdites dicques on ne peult cheminer par la pluspart que une chariot de front,
que l'on ne peult mener aultres gens de guerre que infanterye desmandée, et que en
ces endroicts ledite Zudersee a fort peu de profondeur, mesme audit Medenblick où
y a à basse marée droict devant le port cincq pieds d'eaue, et à un tir d'arcq loing de
terre y a brace et demy, et quant le vent est noordoost grand elle est plus basse d'aultant
que ledit
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Algemeen Rijksarchief Den Haag, Kaartenverzameling Hingman nr. 2461

Nederlandse historische bronnen 2

162
vent la pousse en mer par dessus un bancq qui est entre les dunes et Huisdunen, et
celles quy sont à l'endroict de la Zieppe démonstrent ledit bancq estre demeuré hault
pour avoir aultrefois esté en cest endroict mesme les dunes bien haultes comme à
l'entour dudit Huysdunen.
A MEDENBLICQ, quy est un bourg contenant environ 300 maisons où y a environ
500 hommes de deffence, a esté trouvé que devant le port n'y à basse marée que cincq
pieds d'eaue comme dict est. Le port est du fort peu d'apparence et difficile par grand
vent pour y entrer [f. 13v]. Néantmoings au canal qui est assez long, au deulx costés
duquell sont les maisons qui font deux belles et longues rues, y a environ XV ou
XVI batteaux de 70 ou 80 lasts nommés boeyers, lesquels servent d'aller quérir
marchandises vers Hambourgh, Danswick et Oostlande77. Aultres petites batteaulx
pour aller dedans pais et à la pescherye y a environ de 60, entre lesquelles pour les
plus grands y a cincq ou 6 boets. Est à noter que ordinairement le tiers des hommes
est en marchandise.
Du costée du noord noordwest audit Medenblick y a un rampart contre lequel la
mer bat ordinairement, large 28 pieds, fondé sur bois qui est dessoubs l'eaue, et dessus
ledit bois de rozeaulx couchés le bout contre la mer et sur ledit rampart faict d'une
herbe qui croist en la merp nommé wier et en latin alga78 et mené à plomb comme
une muraille environ de 16 pieds de hault plustost a précipice que à estale et ne donne
apparence de tomber, ains démonstre que plus la mer donne à l'encontre et plus il
s'endurist, comme se voit aussy en beaucoup d'aultres lieues où l'on en faict les
dicques, lesquelles durent à jamais. Mais ces diques s'abaissent tousjours de sorte
qu'il est besoing de les hauler bien souvensq.
Audit Medenblick y a un chasteau quarré79 avecq quatre tourrions ronds à chascune
coing et aultres quarés au milieu des ronds où il y a artillerye de feu, et audit chasteau
l'on peult facilement empescher que nuls batteaulx n'entrent au port. Et est ledict
Medenblick assis en lieu sy fort que par terre l'on n'y peult arriver au pied, à cheval
ny à chariot, sinon par deux dicques. La marée y croist brace et demy, quelquefois
deux braces selon le vent.
Il fault noter que le pied de wier, 24 pieds de large et 28 pieds de haulte, coste 20
florins.

[f. 14] Enchuysen
De Medenblick cheminant le long des dicques, pour ce qu'il n'y a aultre chemin
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vers Enchuyse, a esté trouvé que le long des dicques susdites n'y a parfondeur ny
commodité pour approcher grans batteaux, pour ce qu'il n'y a parfondeur plus de 4,
5 et 6 pieds. A Enchuyse devant le port plus petit quy est celluy vers noordoost
joindant le deux testes n'y a que trois pieds d'eaue, 150 verges long lesdites testes
entant en mer y a environ trois braces d'eaue à basse marée.
A l'entrée du grand port y a environ deux braces d'eaue, plus en mer cent pas trois
braces, et au devant dudit port environ demy lieue en mer y a un grand bancq couvert
de quatre ou cincq pieds d'eaue, comme aussy il continue vers et au devant de l'aultre
port, et les grands batteaulx qui ont au grand port ne peuvent sortir sinon à fort haultes
marées.
La ville d'Enchuyse est aulcunement ronde, murée tout à l'entour, sauf du costé
du petit port, où y a ung rampart de wier d'environ de XII pieds de hault et 8 pieds
de large, et au costé où elle est murée y a bon fossé plein d'eaue, et s'y a partant les
petites tourrions et raisonablement bon rampart et forte bonne assiete, sans que l'on
y puisse arriver à pied, à cheval ny à chariot sinon par deux dicques.
En ladite ville d'Enckhuysen y a environ de 1.000 maisons et d'hommes pour porter
armes environ de 3.000, batteaux portans gabes, lesquelles sont ordinairement tous
les yvers au port à cause que le Zudersee et les canaulx s'engellent, environ 350, [f.
14v] busses pour pescher au harencq 60, boets 30, et aultres batteaulx petites nommés
binnelanders 180, batteaux que l'on peult équipper pour la guerre 15 moyens, maistres
charpentiers pour faire batteaux 15, sans maistres vallets d'iceaulx 50. La marée y
croist brace et demye.
Audit lieu d'Enchuysen est commencé une cortine de maçonerie longue environ
de 300 pas avecq une forme de petit bolvert, lequel maçonereye est fondée et a cousté
à raison comme s'ensuyt.
Scavoir les pilotes sur quoy est fondée muraille par 12 pieds de long, 6 pieds de
large, et en cesdicts 12 pieds de largeur, comprins un esperon y joinct de sept pieds
de long et quatre de large, le tout depuis le pilotage et lieux de bois qui sont sur
icelluy revenant à 10 pieds de haulte couste en masonery 100 florins, et le pilotage
avecq les ligateurs et chaines du bois par dessus 100 florins aussy de manoeuvre,
que douze pieds de largeur de muraille, 6 pieds d'espes dix pieds de hault avecq ung
esperon y adjoinct de sept pieds de long et quatre de large avecq la fondation des
pillotes couste audit Enchusen 200 florins.
Au faulbourg dudict Enchuyse vers le grand port sur le chemin vers Hoorn y a
environ 600 salines, ou se raffine le sel. La négociation de ladite ville est fondée sur
la navigation.

Hoorn
En Enchuse cheminant vers la ville de Hoorn se faist par dedans le pais la pluspart
du temps et par une dicque et chemin assez ample et large.
[f. 15] La ville de Hoorn est assisée en ung plat pais aiant de tour environ
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une bonne demye lieu, murée tout à l'entour, excepté du costé du port, où y a ung
rampart de wier hault environ 12 ou 14 pieds et large huict ou IX pieds. Il y a maisons
environ 700 et hommes de deffence 900, navires à gabie 20, busses environ 30,
boeyers 40. Environ 200 verges en mer n'y a que 9 pieds d'eaue, partant les batteaux
qui portent pois plus de 30 ou 36 lasts n'y peuvent passer. Les batteaux qui y viennent
de Dennemarcq nommés bencrayen, qui sont batteaulx à longues gabes, ne portent
les plus grandes que 30 lasts, et sont celles qui viennent ordinairement audit Hoorn
amenants chevaulx et boeufs et aultres marchandises.
Audit Hoorn y a maistres pour faire navires environ 7 ou 8. La marée y croist brace
et aulcunefois brace et demye selon le vent.

Eedam
De Hoorn cheminant vers Eedam a esté trouvé que par terre par les dicques et par
terre par dedans le pais sur une dicque d'entre deux fossées l'on peult faire chemin
et non aultrement jusques audit Eedam.
Eedam est une ville murée tout à l'entour, grande comme Hoorn à peu près, mais
fort vague, aiant fossé et tourrions, assiete fort bonne. Elle a une porte, mais c'est
ung canal qui est loing de la mer de Zuudr environ une mille italienne, ledit canal
estroict comme 100 ou 150 pieds et profond seullement de VI ou VII pieds à basse
marée. Il se y faict des hulkes grandes et toutes aultres sortes de batteaux aussy bien
ou mieulx q'en aultre lieu de tout le pais de Hollande [f. 15v]. Il y a des maisons en
ladite ville environ ..., d'hommes pour porter armes environ ..., maistres pour faire
navire ... La marée y croist environ 2 pieds et demy et trois pieds selon le vent,
aulcunefois une brace.
De Eedam voulant cheminer vers Amsterdam n'a esté trouvé aultre meillieur
commodité que de s'embarquer par dedans pais, et passans par une lac nommé
Purmerende Zee80 sommes venus arriver joindant une ville nommé Monickendam,
laquelle ne démonstre estre grande chose, combien qu'el aye aussy son port pour les
batteaux, mais à cause de peu de parfondeur dudit port où les batteaux n'arrivent
point sy facilement comme aulx aultres, il semble qu'el serve plus pour naviger dedans
le pais à porter à Amsterdam et aultres lieux par petites batteaux les commodités
dudit plat pais que pour aultres effects.

Amsterdam
De Eedam passent par petits canaulx et quelques lacqs encores sommes arrivés à
Amsterdam, où avons trouvé ce que s'ensuyt. Ascavoir une ville raisonablement
grande, assez en forme ovale, murée tout à l'entour avecq ung bon

r In de marge: Je pense qu'il veult dire le Zudersee.
80 De Purmer.
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fossé plein d'eaue, sans rampart à l'entour et à l'endroict du porte fermé de pallisades
seullement environ de 400 pas faisant la caye et descente dudit port en la ville une
forme de lune, le rond par devers la ville. L'assiete est fort bonne et l'on n'y peult
arriver par terre sinon par deux dicques, l'une vers la porte de St. Antonye81 et l'aultre
vers celle de Harlaem.
La profondeur dudit port est le long de ladite pallisade à basse marée depuis l'un
bout jusques à l'aultre aussy bien a recept qui est joindant [f. 16] la Stalplaetse82
comme depuis là allant tout le long vers ledit Harlam en la plus- part des lieux cincq
pieds, en aultres VI et VII et demy. Hors de ladite pallisade y a trois braces, quatre
et 5, et au millieu de canal (quelque peu plus près de la dicque quy maine audit
Harlam) y a sur l'endroict du tournant environ 100 pas de la porte nommé celle de
Harlam y a X, XI et XII braces d'eaue où l'on peult tenir batteaulx à l'ancre.
Il y a dedans l'enclose de ladite ville environ de 5.000 maisons et homes de
confidence pour porter armes pour le service de Sa Majesté 4.000.
Il se trouveroit audit lieu et à l'entour, comme Waterlandt qui est voisin dudit
Amsterdam, batteaux pour esquipper à la guerre environ 200 tant grands que petits,
lesquelles pourroint naviger par toutes les mers où il y aura profondeur.
Dedans ladite ville l'on trouvera environ 150 batteaulx petits, comme boeyers,
heudes et aultres sortes, lesquels soit pour mener gens ou vivres pourront aussy
souffrir la navigation de la grand mer océan, soit pour passer vers Rouen, Dieppe,
La Rochelles, Engleterre, Escosse ou aultre part.
Lesquels batteaulx grands et petits l'on pourroit pourvoir de victuailles et de tout
ce que leurs fault, moyennant que l'on ne volust espargnier argent et les avoir esquippés
et prests en moins de six sepmaines. Maistres charpentiers y a audit lieu seullement
cincq quy s'entend maistres pour bien faire batteaux, mais ils ont par ensemble environ
de 100 aultres charpentiers soubs eulx lesquelles besoignent fort bien. [f. 16v] Et
pourra maistre avecq 29 aides commencer et achever un grand navire en moings de
deux mois, moyennant qu'il soit préadverty pour faire sa provision de bois, lequel
par la pluspart s'achepte à Deventer, Zutphen, Zwol et Hasselt.
Les masts s'amaynent de Noordwegen, amis il y en a une fort grande provision
audit Amsterdam, tant sur la Staelplaetse que aultre part. Les bleds que l'on use audit
lieu viennent de Oostlande par le Zont, le lard de Westphaele et pais de Frise et
Groeninghe, comme aussy la chair de bon boeuf d'Oistfrise et Mastenbrouch83. Et
dudit Amsterdam se repartissent toutes ces choses où elles sont de besoing par dedans
le pais.
La pierre dure couste audit lieu de 100 de pieds de long ou pied de hault
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30 florins livré audit Amsterdam, et viennent lesdicts pierres de Namur84 par Dortrecht,
il s'entend 30 florins le cent toutes taillées.
Le mil de bricques couste 28 ou 30 s., la bricque de 8 poulx de long, 4 poulx de
large et 2 poulx de hault.
Pour 3.000 bricques que l'on mectre en oeuvre il fault pour ung florin de chaulx
et cincq s. de sablon.
Ung masson gaigne par jour 12, 13 et 14 d., et mectra un bon maistre par jour
1.500, 2.000 bricques.
Pour faire fondacion audit Amsterdam de quelques murailles est besoing le faire
sur pilotes, lesquelles convient en aulcunes lieux avoir de 45, 40, 30, 28 pieds au
moings. [f. 17] Lest bons et meillieurs pillots sont ceulx qui sont de masts de navires
quy est sappin et en est la maison de poix85 de ladite ville sur le marché fondée.
Lesdits pillotes ont la pluspart de grosseur, les mesurent à trois pieds près du gros
boult, 10 paulmes et de largeur les ungs 50, 45 et 40 pieds, lesquelles ont cousté 3
florins la pièce. Et est meillieur ledit pillotage que aultre, pour aultant que pour estre
droict il se mect tant mieulx en terre il ne se pourist pas soubs l'eaue, et comme l'on
le mect secq estant tempré et embrenné d'eaue ils s'engrossist en affermist.
L'on a faict un pan de mur nouveau à ladite ville de 8 pieds de large lequel est
fondée sur pillots de bois d'aulne, ayans lesdicts pillots 27, 28 et 30 pieds de long,
gros de 6, 7 et 8 paulmes de tour les mesurent à trois pieds près du gros bout, et ont
couste chascune 8, 9 et 10 d. la pièce.
Lesdicts pillots se mettent en terre avecq ung instrument qui s'appelle hye, et tous
joindans l'une à l'aultre, et sy entre d'eux il reste quelque creux l'on les remplist de
petits pillots, et se mectent desdicts pillots plus bas que le nyveau de la rivière
ordinaire 3 pieds.
Sur lesdites pillots se mect des longues pierres de bois de chesne quy ont un petit
pied de large et demy pied de hault, quy se mectent de long et de travers en tailles
l'une dedans l'aultre à queue deu ronde qui servent de chaine pour tenir ensemble et
fermé lesdicts pillotes, aussy pour faire le lict sur quoy l'on assiet la masonery, lesdits
pièces de chesne de trente pieds de long coustent 5 florins la pièce.
[f. 17v] Et quant lesdites pièces sont mises comme une bordure sur lesdits pilots,
ce que reste de vuide qui est haulteur de demy pied que porte l'espesseur de ladite
pièce se remplist avecq pières blanches ou bricques, terrace ou cendres, lesdits pierres
rompans avecq le marteau si deliés que le tout se mect au niveau, et sur ce commence
le muraille.
Pour mectre une pillot en terre l'on y commect 28 hommes ou personnes pour
lever l'instrument, lesquelles ont chascune pour chascune pillot ung demy
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patart, de manière que ung pillot couste à mectre en terre 14 d., qui est plus qu'il ne
couste en achept 4 d.
Il semble aux maistres ouvriers dudit Amsterdam que en cincq pieds quarrés il
peult entrer desdits pillots bois cluvé environ 60 ou 64, et n'en peuve asseurer pour
cause que tous ouvrages se sont faicts et sont journellement ajournées s'acheptant
tous matériaux par ceulx de la ville par le menu et non en tacque ny à la verge.
Les canaulx pour entrer audit Amsterdam de la grand mer sont les Meersdiep86,
Julie87 et celluy quy est entre deux nommé Weervliet88, le moindre et moings navigable.
De Meersdiep en a esté traicté icy devant, et quant à celluy nommé Julie, par
rapport des maroniers tant à Huydunen, Medenblick, Enchusen, Hoorn, que dudit
Amsterdam et Edam, a esté entendu qu'il y a trois canaulx desquels l'un est le principal
qui se nomme Taweransdiep89 est celluy du milieu, profond à basse marée de deux
braces et demy, large 180 braces, et est celluy par où ordinairement viennent les
batteaulx d'Oostandt pour leur estre plus à la main. [f. 18] L'aultre canal qui est
joindant l'isle de Texel n'est bon pour le peu de profundeur et pour la difficulté des
bancqs. L'aultre canal qui se dict de Noord90 et aulcunement bon, pour y avoir deux
braces d'eaue à basse marée, mais non tant de largeur que celluy du millieu. Pourtant
de trois celluy du millieu est le plus navigable.
L'aultre canal d'entre les deux icy nommé n'est poinct navigable, sinon pour
pescheurs, et se nomme Weestvlielant91.
Enfin prennant conclusion, sur l'advis de tous les pillotes le canal de trois le plus
navigable est celluy de Meersdiep, par où les grands batteaux prennent entrée et se
mectant à l'ancre estans entrées une demye lieue grand dedans la Zudersee vers une
islette nommée Wieringhen et avecq la marée venir à Amsterdam prenant profondeur
par le millieu quary de la Zudersee et passent à demy lieue dudit Wieringe pour aller
dudit Amsterdam.
Au reste ayans consideré les chemins et l'estat du pais d'Hollande depuis
Gravesande jusques à Huysdunen et de là à Amsterdam, a esté trouvé que qui vouldroit
mener armée par ledit pais ne se pourroit nullement faire par terre, ne fust le long de
la marine, sur la rade, et quand la marée est plein par dedans les dicques et chemins
le long et entre deux fossés ou canaulx, et le plus souvent ne se peult faire à cheval
ny à charriot, de manière qu'il faudroit y cheminer avecq infantery seullement s'il en
estoit besoing.
[f. 18v] Les aultres isles de Zélande et de Voorn sont d'une semblable naturel.
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Qui vouldroit faire ung assemblée des batteaux pour porter gens et victuailles et
mectre gens à terre, l'on trouveroit au pais d'Hollande batteaux qui ne tirent quev XI
ou XII pieds d'eaue et pouvent souffrir la grand mer estans chargés de cent hommes
et en dessus du moings 800.
Fin

v

Een woord doorgehaald.

Nederlandse historische bronnen 2

169

Glossarium
assiete (assiette) - belastingomslag; ligging
aulne - els
avaine (avoine) - haver
bolvert (= bolverc) - bolwerk
boulevard - bolwerk
boult (bout) - einde
brace (brasse) - vadem
brasser - brouwen
bricque (brique) - baksteen
busse (buse) - buis (scheepstype)
canal - kanaal; vaargeul
cavitine (cavité) - holte, doorsnee
cortine - onderdeel v.e. bolwerk
deles (oudfr. deile, doille) (douille, douve) - duig, spant
douve - sloot, wal
embrenné (impregné) - bevochtigd
esperon (éperon) - vooruitspringend deel v.e. bouwwerk
espes (épais) - dik
espesseur (épaisseur) - dikte
espinser (épuiser) - uitmalen
esquilles = en lesquelles
faschine (fascine) - takkenbos
febves (fèves) - bonen
fuez (feux) - haardsteden
gabe (gabie) - mastkorf, kraaienest
garence (garance) - meekrap
lard - spek; spinthout
lict (lice) - palissade
menu, par le = en détail
mesure (oudfr. masure) - hoeve
orge - gerst
parpaine (parpaing) - streksteen
patar (patard) - oortje (munt)
pil(l)ot - heipaal
pil(l)ote - loods
poix (pois) - erwten
poulx (pouce) - duim
raet (nederl.) - rad
remollument (remouvement of remuement) - beweging
rozeaulx (roseaux) - riet, biezen
saline - zoutpan
sappin (sapin) - spar
sester (setier) - mud
sovaient = souvent?
tacque (tas) - hoop, stapel

Nederlandse historische bronnen 2

tempré (temperé) - verzacht
tourbe - turf
verge (verge of vergée) - roede
vuide - holle, lege ruimte
was(s)on (vason) - kleiklomp
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Abbenbroek, 157.
Abbenbroek, heer van, zie Montfoort.
Aerschot, zie Croy.
Albret, Jeanne d', koningin van Navarra, 106, 107.
Alkmaar, 120, 125n, 133, 135, 136, 138, 159.
Alkmaar, Clarissenklooster, 159.
Alvarez de Toledo, Fernando, hertog van Alva, 103-113, 116, 118-121, 123-125,
127-129, 131, 133, 143.
Amboise, Edict van, 106.
Ameland, 114.
Amerika, 107.
Amsterdam, 118-120, 133-136, 138, 159, 160, 164-167.
Amsterdam, Haarlemmerpoort, 165.
Amsterdam, Lastage, 119, 165.
Amsterdam, St. Antoniepoort, 165.
Amsterdam, Waag, 166.
Antwerpen, 110, 118-120, 123, 125, 127-129, 131, 134, 146, 148.
Aremberg, zie Ligne.
Aretino, Pietro, 129.
Arnemuiden, 136, 145-147.
Artesië (Artois), 146.
Asperen, 125.
Assonleville, Christophe d', 112.
Atrecht, Unie van, 133.
Axel, 132.
Bergen (Heneg.), 124.
Blankershoek, 114.
Blinkvliet, 157.
Bommenede, 153, 155.
Boni Pellizuoli, Donato di, 114, 115.
Boom, Arent Jansz., 114.
Bossu, zie Hennin.
Bourgondië, Anthonie van, heer van Wacken, superintendant van Zeeland, 112,
121, 124, 147.
Bourgondië, Maximiliaan van, stadhouder van Holland en Zeeland, 115, 157.
Bouwmateriaal, 146, 147, 152, 158, 165, 166.
Brabant, 146, 152, 158.
Briel, Den, 115, 120, 133, 135, 136, 156, 157, 158.
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Brigdamme, 148, 149.
Brimeu, Charles de, graaf van Megen, 104, 117.
Brouwershaven, 136, 153, 154, 155.
Brouwershavense Gat, 154.
Brussel, 103, 114, 129, 131-133, 143.
Buttinge, 149.
Calais, 108.
Caloet (Cloot), bank, 144.
Campi, Bartolomeo, ingenieur, 119n, 121, 129, 130, 133, 138, 143.
Campi, Bernardino, 129.
Campi, Scipio, 129.
Castilië, 107, 109.
Catalonië, 107.
Cateau-Cambrésis, verdrag van, 106.
Cecil, William, secretary of state, 108, 111.
Cetona, markies van, zie Vitelli.

Nederlandse historische bronnen 2

171
Coligny, Gaspard de, admiraal van Frankrijk, 106, 107.
Condé, Louis prins van, 106.
Croy, Filips III van, hertog van Aerschot, 123.
Cruiningen, Maximiliaan van, heer van Heenvliet en Hazerswoude, 157.
Danzig, 162.
Delft, 133, 136, 138, 158, 159.
Denemarken, 164.
Deventer, 165.
Dieppe, 165.
Domburg, 136, 144, 146.
Dordrecht, 146, 157, 166.
Dowaai, 109.
Duitsland, 104.
Duiveland, 153.
Edam, 133, 164, 167.
Egmond, Lamoraal graaf van, 123, 127, 131.
Eierlandse Gat, 167.
Elisabeth I, koningin van Engeland, 106, 108-113, 121.
Engeland, Engelsen, 104, 107-114, 117, 121, 124, 138, 143, 146, 149, 165.
Enkhuizen, 133, 136, 138, 160, 162, 163, 167.
Fadrique, Don, 123, 124, 129.
Farnese, Alexander, hertog van Parma, 128, 132.
Fernando, Don, 123.
Filips II, koning van Spanje, 103-114, 116-119, 123-125, 127-130, 133, 148-150.
Flakkee, 155, 157.
Frankrijk, Fransen, 104, 106-109, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 129, 143, 149,
154.
Frederik III, keurvorst van de Palts, 112.
Friesland, 115, 165.
Geertruidenberg, 157.
Gelre, 146, 152, 158.
Gent, 132, 143, 147.
Gent, Pacificatie van, 132.
Genuezen, 110, 112.
Goe(de)ree(de), 133, 136, 155, 156, 157.
Goes, 133, 136, 150, 152.
Gouda, 159.
Graan, 146, 150, 157, 165.
Granvelle, zie Perrenot.
's-Gravenhage, 158, 159.
's-Gravenzande, 156, 159, 167.
Grevelingen, 114.
Groningen (prov.), 165.
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Groningen (stad), 119, 120, 129.
Guise, Charles de, kardinaal van Lotharingen, 106, 107, 109.
Haak (Hack), bank, 144.
Haamstede, 153.
Haarlem, 125, 129, 133, 135, 136, 138, 158, 159, 165.
Habsburg, huis, 105, 107, 111.
Haecht, Godevaert van, 125.
Hamburg, 162.
Hasselt (Ov.), 165.
Hawkins, John, schipper, 109.
Heenvliet, 157.
Heenvliet, heer van, zie Cruiningen.
Heiligerlee, 124.
Helvergaet, 154.
Hennin, Maximiliaan de, graaf van Bossu, 112.
's-Hertogenbosch, 118.
Holland, 104, 112, 115, 120, 121, 132, 133, 135, 138, 146, 149, 152, 156,
158-168.
Homaervliet, 153.
Hondsbos, 159.
Hongarije, 128.
Hoogelande, 149.
Hoorn, 133, 136, 163, 164, 167.
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Horne, zie Montmorency.
Huast, 156.
Hugenoten, 106-112, 117, 143.
Huisduinen, 133, 159, 160, 162, 167.
Hulst, 131, 132.
Italië, 127.
Jonker Fransgat, 152.
Juan, Don, 128.
Kanaal, Het, 109.
Karel V, keizer, 127.
Karel IX, koning van Frankrijk, 106.
Koudekerke, 149.
La Rochelle, 107, 165.
Leerdam, 125.
Leiden, 125.
Lerbnal, 157.
Ligne, Karel van, graaf van Aremberg, 123.
Londen, Tower, 110.
Lotharingen, kardinaal van, zie Guise.
Luxemburg, 118, 123.
Maagd, bank, 144.
Maas, 158.
Maasgat, 156.
Maassluis, 158.
Maastricht, 118.
Malta, 123.
Mansfelt, Karel graaf van, 123.
Margaretha van Parma, 103, 104, 116-120, 131.
Maria van Hongarije, 114.
Marsdiep, 159, 160, 167.
Mary Stuart, koningin van Schotland, 108, 109.
Mary Tudor, koningin van Engeland, 108.
Mastenbroek, 165.
Matthias, aartshertog van Oostenrijk, landvoogd, 132.
Mechelen, 158.
Medemblik, 133, 136, 160, 162, 167.
Medemblik, kasteel Radboud, 162.
Medici, Catharina de', 105n, 106, 107.
Medici, Cosimo I de', 123.
Medici, Giovanni Angelo de' (Pius IV), 128.
Megen, graaf van, zie Brimeu.
Mexico, 109.
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Middelburg, 114, 116, 125, 133, 136, 143, 145-150, 152.
Middelburg, Noordampoort, 148.
Milaan, 127, 128.
Monnikendam, 164.
Montfoort, Johan van, heer van Abbenbroek, 157.
Montmorency, Filips de, graaf van Horne, 123, 127.
Morgan, Walter, 124.
Naarden, 129.
Namen, 166.
Nassau, Lodewijk van, 124.
Navarra, 107.
Nieuwerkerk, 149.
Nieuwpoort, 144.
Noircarmes, Phlippe heer van - en St. Aldegonde, 123, 124.
Noord-Beveland, 145, 153, 154.
Noorderdiep, 160.
Noordergat, 167.
Noorwegen, 165.
Normandië, 110, 117.
Oostende, 144.
Oost-Friesland, 165.
Oostland, 146, 158, 162, 165, 167.
Oostvoorne, 156-158.
Oranje, Willem I prins van, 110, 116, 124, 132.
Ouddorp, 155.
Oude Ransdiep, 167.
Oyen, Jacques van, 117.
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Paciotto, Francesco, architect, 118, 119, 128, 129n.
Paltsgraaf, zie Frederik III.
Parma, zie Farnese; Margaretha.
Paus, 105, 107, 109.
Perrenot, Antoine, heer van Granvelle, 108.
Perugia, 123.
Pesaro, 129.
Piacenza, 104.
Pius IV, 128.
Plymouth, 109, 110.
Provence, 107.
Purmer, 164.
Putten, 136, 157.
Rammekens, 114, 134, 142, 143, 145, 147; zie ook Zeeburg.
Rassenbanken, 144.
Renesse, 153, 154.
Requesens y Zuniga, Luis de, 116, 127.
Rollema, Tjomme, baljuw van Middelburg, 133n.
Rome, 108, 128.
Rome, Engelenburcht, 128.
Roompot, 152-154.
Rouaan, 165.
Rupelmonde, 131, 132.
Rijn, 112.
Sardinië, 123.
Sas van Gent, 133, 143.
Schellach, 149.
Schepen, 147, 149, 154, 155, 157, 162-165.
Schepper, Cornelis de, raadsheer, 114, 115, 134, 135.
Schotland, 108, 154, 165.
Schotsman, bank, 145.
Schouwen, 115, 125, 136, 152-155.
Serbeloni, Fabricio, 128n.
Serbeloni (Cervillon), Gabrio, vestingbouwkundige, 118, 119n, 121, 125-128,
133, 134, 138, 143.
Serooskerke, 149.
Sicilië, 123, 128.
Siena, 129.
Sirjansland, 154.
Sommelsdijk, 155.
Sont, 165.
Southampton, 110.
Spanjaardsgat, 160.
Spanje, Spanjaarden, 109-111, 116, 118, 123, 125, 129, 130, 132.
Spes, Don Gerau de, 109, 110, 112.
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Steeland, Servaes van, heer van Wissekerke, grootbaljuw van het Land van
Waas, 121, 130-134, 138, 143.
Straelen, Anthonie van, 127.
Texel, 159, 160, 167.
Thionville, 118, 123.
Trente, Concilie van, 109.
Turkije, Turken, 105, 107, 111, 123, 128.
Valenciennes, 118.
Veere, 115, 117, 136, 144-150, 152, 153.
Visserij, 149, 154, 155, 157, 162, 163.
Vitelli, Chiappino, markies van Cetona, 112, 118, 119, 121-125, 127, 128, 131,
133-135, 138, 143.
Vlaanderen, 115, 143, 144, 146, 148, 152, 158; zie ook Zeeuws-Vlaanderen.
Vlaardingen, 157.
Vlie, 167.
Vlissingen, 103, 115-120, 129, 133, 134, 136, 139n, 143-150.
Voordijk, 155.
Voorne, 136, 155-157, 167.
Vrouwenpolder, 144.
Waas, Land van, 130-132.
Wacken, heer van, zie Bourgondië, Anthonie van.
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Walcheren, 104, 114-118, 120, 121, 124, 134-136, 143-150, 153.
Watergeuzen, 109, 111.
Waterland, 165.
Westfalen, 165.
Westgat, 160.
West-Indië, 109.
Westkapelle, 136, 144, 146.
West-Souburg, 149.
Westvoorne, 155.
Wielingen, 144, 145.
Wieringen, 167.
Woudrichem, 125.
IJ, Het, 120.
Zanddijk, 149.
Zeeburg, 114, 115, 117, 143, 145, 147, 149; zie ook Rammekens.
Zeeland, 104, 115, 117, 120, 121, 132, 133, 135, 138, 143-155, 167.
Zeeuws-Vlaanderen, 143.
Zierikzee, 115, 125, 127, 133, 136, 152-155.
Zoutwinning, 152, 153, 155, 163.
Zuid-Beveland, 135, 136, 150, 152.
Zuiderzee, 115, 160, 163, 164, 167.
Zutphen, 129, 165.
Zwartenol, 144.
Zwartewaal, 156, 157.
Zwolle, 165.
Zijpe (Zeel.), 153.
Zijpe (N.H.), 160, 162.
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Simon van Slingelandt
Portret in olieverf door Philip van Dijk, 1728.
Collectie jhr. mr. G.C.W. van Tets van Goudriaan.
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Een tolerant opstel van de raadpensionaris van
Slingelandt uit 1727
Zijn ‘Korte aanwijsing van het regt der onderdanen en van de magt en
pligt der hooge overheid ontrent het stuk van de godsdienst of gelijk men
gemeenlijk segt, ontrent kerkelijke saken’
bewerkt door W.A. van Rappard

Inleiding
In het Algemeen Rijksarchief bevindt zich een tot dusver onuitgegeven opstel van
Simon van Slingelandt, van 1727 tot 1736 Raadpensionaris van Holland en
Westfriesland. Twee exemplaren daarvan, beide getiteld ‘Korte aanwijsing van het
regt der onderdanen en van de magt en pligt der hooge overheid ontrent het stuk van
de godsdienst of gelijk men gemeenlijk segt, ontrent kerkelijke saken’, zijn te vinden
in het archief Slingelandt (van)-De Vrij Temminck (ASVT), nrs 181 en 182, terwijl
het derde, dat kortweg ‘Regt van de onderdanen en pligt en magt van de hooge
overheid omtrent het stuk van den godsdienst door den Heer Raadpensionaris Van
Slingelandt’ heet, is ondergebracht in het archief Fagel (AF), nr 1653. Helaas kon
het handschrift van geen dezer stukken worden geïdentificeerd. Blijkens een
aantekening in de marge (‘Scripsi Lunae 23 Febr. 1728 et Martis 24 Febr. ex ipso
autographo Raadp. Van Slingerland ab ipsomet mihi ad legendum dato’) is ASVT
181 een copie van de autograaf, om welke reden wordt gemeend dat dit stuk het
meest voor uitgave in aanmerking komt.
Het exemplaar AF 1653 is qua stijl en inhoud niet geheel identiek aan de beide
andere stukken. Niet alleen gaat een inhoudsopgave vooraf, zoals overigens bij meer
opstellen van Slingelandt, maar ook zijn soms enkele woorden bijgevoegd,
waarschijnlijk met de bedoeling de zin begrijpelijker te maken. Het stuk ASVT 182
vertoont weer andere verschillen. In het ‘Bijvoegsel’ is de alinea beginnend met
‘Sulke gronden ...’, ondergebracht onder die welke aanvangt met de woorden ‘De
tweede der bovenstaande gronden ...’ en eindigt met ‘... van die hij daartoe kiesen
wil’. Het exemplaar ASVT 182 gaat dan als volgt verder: ‘Grotius De Imp. 1 Sum.
potest circa sacra, Cap. 8 Num. 2, Nulla in re magis ...’ tot ‘... op doodstraf verbooden
had’. Vervolgens is de tekst weer in overeenstemming met ASVT 181, met dien
verstande dat het opstel nu eindigt met de woorden: ‘... de Roomsche of
Gereformeerde sal bovendrijven en regt geven tot dese of geene kerkelijke of andere
voordelen in den Staat’.
Het zou niet verbazen wanneer het hier uitgegeven exemplaar ASVT 181 is
afgeschreven door Mr Hendrik van Hees, raadsheer in de Hoge Raad van Holland
en Zeeland en sinds 1726 de vaste commissaris-politiek bij de particu-
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liere Zuidhollandse synode1. Meestal volstonden de commissarissen-politiek bij de
twee Hollandse synoden met het indienen van een schriftelijk rapport bij de
Raadpensionaris. De persoonlijke verschijning van Van Hees in de Statenvergadering
van 18 september 1727 was een gevolg van zijn ongerustheid over de ontwikkelingen
op de van 8 tot 18 juli in Den Haag gehouden synodale bijeenkomst2. De synode had
namelijk beraadslaagd over de mogelijkheid verschillende reeds geruime tijd in
onbruik geraakte kerkelijke wetten en reglementen opnieuw toe te passen en het
kerkelijk toezicht op de zuiverheid van leer en levenswandel te verscherpen. Na Van
Hees voor zijn verslag te hebben bedankt, verzochten de Staten hem een kort
schriftelijk rapport in te dienen dat door de gecommitteerden tot de kerkelijke zaken
zou worden onderzocht. Ondertussen werden de commissarissen-politiek3 verzocht
en gelast ervoor zorg te dragen dat de twee synoden bij het waken over de aanvaarde
leer en de goede zeden, waarbij zij altijd op de hulp en steun van haar Edele Groot
Mog. zouden kunnen rekenen, zonder voorkennis der Staten niets ondernamen of
voorschreven dat niet in overeenstemming was met eerdere resoluties en voorschriften
van haar Edele Groot Mog. of met wat sedert lang in de kerken werd nageleefd. Er
is echter in de resoluties van de Staten noch in die van de Gecommitteerde Raden
een aanduiding te vinden dat het gevraagde rapport werd ontvangen of dat men zich
daar verder met de onderhavig zaak heeft bezig gehouden. En eigenlijk was dat,
wanneer men rekening hield met de opdracht aan de commissarissen-politiek gegeven
in de resolutie van 18 september, ook niet nodig. Mr. Cornelis Fagel4, raadsheer in
het Hof van Holland en Zeeland en commissaris-politiek bij de particuliere
Noordhollandse synode, en Mr van Hees hadden hun instructie reeds gekregen. De
resolutie gelastte hen ervoor te waken dat de synode niets ondernam of voorschreef
zonder voorkennis van de Staten.
Het is overigens wel te begrijpen dat Van Hees steun bij de Staten zocht. De
Zuidhollandse synode, bezorgd over de handhaving van de gereformeerde leer en
wensende deze te verspreiden, wilde namelijk het visitatiereglement,

1

2
3
4

Mr. Hendrik van Hees, heer van den Tempel, Berkel en Rodenrijs (gedoopt 1 jan. 1684-1754),
werd in 1718 tot raadsheer en in 1743 tot president van de Hoge Raad van Holland en Zeeland
benoemd. Van 1726 tot 1753 was hij tevens commissaris-politiek bij de particuliere synode
van Zuid-Holland.
ARA, Gedrukte Resolutiën der Staten van Holland en Westfriesland 1727, nr. 161, p. 847.
Over de functie van de commissaris-politiek en zijn instructie raadplege men H.A. Enno van
Gelder, Getemperde Vrijheid (Groningen, 1972) 41-44 en de daar vermelde literatuur.
Mr. Cornelis Gerrit Fagel (1663-1746), raadsheer in het Hof van Holland, Zeeland en
Vriesland, was een broer van Mr François Fagel, griffier der Staten Generaal, zwager en
vriend van Slingelandt. Vgl. NNBW, III, k. 384.

Nederlandse historische bronnen 2

179
dat sinds 1621 van kracht was5, ingrijpend wijzigen. In 1724 was het, vermeerderd
met de in de loop der jaren aangenomen nieuwe resoluties, herdrukt6, maar op de
particuliere synode van 1725 bleek dat niemand over het resultaat tevreden was. In
de volgende bijeenkomst werd besloten een commissie van onderzoek in te stellen
met de opdracht het volgend jaar een rapport in te dienen betreffende artikelen die
uit het reglement zouden kunnen worden verwijderd of erin dienden te worden
opgenomen7. Bovendien kwam de classis van Delft en Delfland met vier punten die
zouden moeten worden toegevoegd8. Tijdens de hierop volgende particuliere
Zuidhollandse synode van 1727 te Den Haag stelde de commissie vijf artikelen voor
waarin de vragen waren neergelegd die de visitatoren zouden moeten stellen aan de
kerkeraad over de predikant, aan de predikant betreffende de ouderlingen (in beide
gevallen in afzonderlijk gehoor), aan de dominee en de ouderlingen nopens de
diakenen, aan de gehele kerkeraad in tegenwoordigheid van alle leden en tenslotte
aan de predikant en de kerkeraad over de schoolmeester(s), de voorzanger, etc.9 Uit
de synodale acten blijkt dat Van Hees zich tegen de redactie zoals die door de
commissie werd voorgesteld, niet heeft verzet. Over de vier punten van de classis
van Delft en Delfland merkte hij echter op dat verschillende onderwerpen reeds lang
geleden door eerdere synodale bijeenkomsten waren vastgesteld en dat zij alle
betrekking hadden op de gehele kerk, zodat het onnodig was hierover op deze plaats
te onderhandelen10.
De classis van Delft en Delfland had overigens nog twee onderwerpen te berde
gebracht. In de eerste plaats het geval van Anna Boucquet11, eertijds lidmaat van de
Gereformeerde kerk, die was overgegaan tot het Rooms-Katho-

5

W.P.C. Knuttel, ed., Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland, 1621-1700
('s-Gravenhage, 1908) 36-37.

6

ARA, Acta der particuliere Zuidhollandse synode, nr 4385I (Synode te Rotterdam, 1724)
32.
Ibidem (Synode te Den Briel, 1726) 16.
Deze waren:
1 een voorstel van de classis van Schieland in de classicale en de kerkeraadsboeken te doen
inschrijven en jaarlijks voor te lezen,
2 de formulieren van eenigheid ook door de ouderlingen en de katechizeermeesters te laten
ondertekenen,
3 de oude reglementen betreffende de katechizeermeesters en -vrouwen na te zien en in orde
te brengen,
4 te ordonneren dat alle protesten tegen de synodale resoluties werden verboden, daar men
zich daaraan had te onderwerpen en men moest voorkomen dat kwaadwillenden de synodale
resoluties te licht zouden opvatten.

7
8

9
10
11

ARA, Acta der particuliere Zuidhollandse synode, nr 4385I (Synode te 's-Gravenhage, 1727)
6-10.
Ibidem, 6.
Het volgend jaar wordt haar naam als Bossuet opgegeven.
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licisme en een ‘ergelijk leven’ leidde12. Nadat zij reeds door de kerk was gestraft tot
de tweede trap van excommunicatie, vroeg de kerkeraad van Delft thans om advies
aangaande het overgaan tot de derde trap13, hoewel dit in vele steden sinds jaren niet
meer werd toegepast. De vroedschap van Delft had de kerkeraad verboden tot deze
stap over te gaan. De classis was evenwel van mening dat de handhaving van de
christelijke discipline volgens Gods woord en de orde der kerk, die in de Republiek
door de kerkeraad met advies van de classis werd uitgeoefend, door geen wereldlijke
macht mocht worden belemmerd.
De commissarissen-politiek stelden dat de zaak moeilijk was en hun bedenkelijk
voorkwam, want het moest niet nog erger worden. Een te haastige resolutie om de
ban uit te oefenen tegen Anna Boucquet en alle afvalligen naar het pausdom zou de
practijk van de publieke censuur moeilijk maken. Anna was afwezig en men behoorde
te weten of zij nog leefde en in haar dwaling volhardde. Hoe nuttig de censuur ook
kon wezen, men moest in dit geval de uiterste voorzichtigheid betrachten en voorlopig
nog afwachten of zij terug kwam. Zij drongen hier krachtig op aan, maar indien men
anders wenste, zouden zij het synodale besluit afwachten.
Het andere gravamen van de classis ging over een aantal boeken die de
Remonstranten hadden doen verschijnen. Vooral dat van de Remonstrantse leraar te
Rotterdam, Johannes van Driebergen, zou de leer van de Gereformeerde kerk ernstig
aantasten. Zo bracht de onderhavige uitgave de vijf artikelen der remonstrantie14 weer
tot leven. Ook noemde Van Driebergen de

12
13

14

ARA, Acta der particuliere Zuidhollandse synode, nr 4385I (Synode te 's-Gravenhage, 1727)
36-39.
De trappen van excommunicatie waren: vermaning, uitsluiting van het H. Avondmaal,
verbanning. Vgl. H.A. Enno van Gelder, Vrijheid en Onvrijheid in de Republiek, I (Haarlem,
1947) 60.
De vijf punten der Remonstrantie van 1610 zijn in het kort de volgende:
1 God heeft besloten slechts hen die door Zijn genade in Jezus Christus geloven en in dat
geloof volharden, tot het eeuwige leven uit te verkiezen;
2 Christus is voor alle mensen gestorven;
3 De mens bezit niet uit zichzelf het zaligmakend geloof, noch uit kracht van zijn vrije wil,
maar heeft daarvoor Gods Genade in Jezus Christus nodig;
4 Niemand kan geloven en in het geloof volharden zonder deze medewerkende Genade;
5 De ware gelovige heeft door de Goddelijke Genade voldoende kracht, maar of het niet
mogelijk is door nalatigheid van het goede geloof af te wijken en de Genade te verliezen,
moest nog nader in de Heilige Schrift worden onderzocht.
De gehele Remonstrantie en het resultaat van genoemd onderzoek zijn te vinden in G. Brandt,
Historie der Reformatie, II (Amsterdam, 1674) 126-130.
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formulieren van enigheid maar menselijke bedenkselen, ontzegde hij de kerk het
recht andersdenkenden uit te sluiten of, met uitzondering van de Bijbel, bepaalde
leerstukken bindend te verklaren, terwijl hij voorts de gebeurtenissen op de synode
van Dordrecht (1618-1619) veroordeelde. De classis voelde zich bezwaard en vroeg
om een uitspraak waarin de leer en het recht van beheer der kerken werd gehandhaafd
en bevestigd en nog eens duidelijk werd gesteld dat de vastheid van de Gereformeerde
kerk door de nationale synode van Dordrecht onwrikbaar was gesteld en dat zorg
gedragen moest worden dat deze niet door middel van Arminiaanse boeken zou
worden geschaad. Daarom moest de thans aangevochten lectuur verboden worden.
Van Hees en zijn collega verklaarden, dat de besluiten der nationale synode, zoals
die door hare Hoog Mogenden waren aanvaard, de hartader vormden van de
hervormde kerk. Daaraan moest niet alleen onveranderlijk worden vastgehouden,
maar deze dienden ook zorgvuldig bewaard en met kracht verdedigd te worden. Zij
meenden echter dat geen andere middelen moesten worden gebruikt dan kerkelijke,
zoals verschillende classes met bondige en goede redenen in acta hadden aangetoond,
geen force, geen beklag bij de souverein of verzoek om verbod van geschriften, wat
meestal meer kwaad dan goed had gedaan. Zij lieten het aan de vrijheid van de classes
over zodanige middelen vast te stellen als deze gewenst oordeelden om dit kwaad te
stuiten en waren van gevoelen dat men met al zijn vermogen de belijdenis der
waarheid van de hervormde kerk met mond en pen moest verdedigen.
Het valt zeer goed te begrijpen dat de particuliere Zuidhollandse synode van Den
Haag de juist aangestelde Raadpensionaris zorgen heeft gegeven. Zoekende naar een
oplossing, begon hij met na te gaan wat de geschiedenis hem op dit punt kon leren,
overdacht vervolgens in hoeverre dit thans van toepassing kon zijn en legde tenslotte
het resultaat van zijn onderzoek in een memorandum neer. Een afschrift daarvan
zond hij aan zijn vertrouwde vriend Fagel. Deze liet het zijn broer, de vaste
commissaris-politiek bij de particuliere synode van Noord-Holland, lezen, die op
zijn beurt Van Hees inlichtte. Toen de gecommitteerde raden tot de kerkelijke zaken
niet tot een oplossing kwamen, wendde Van Hees zich tot Slingelandt met het verzoek
een afschrift van diens opstel te mogen maken. Hoewel het niet met zekerheid valt
te bewijzen, is het, deze redenering volgende, dan ook zeer aannemelijk dat Van
Hees de schrijver van ASVT 181 is geweest.
De acta van de particuliere Zuidhollandse synode van de eerstvolgende jaren gaven
geen aanleiding meer tot zorgen. In 1728 herriep de synode het besluit betreffende
Anna Boucquet. Alle goede lidmaten van de kerk waren achting en onderwerping
aan de overheid verplicht, maar als christenen moesten zij de wetten van het
Koninkrijk Gods zorgvuldig bewaren. Hieraan werd voldaan door af te zien van het
besluit Anna Boucquet bij openbare afkondiging te excommuniceren, mits haar Ed.
Groot Achtbaren van hun zijde verzekerden dat aan de kerk de handhaving van de
kerkelijke tucht, volgens het woord Gods en de gewoonte der Gereformeerde kerk
hier te lande, zou
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worden gelaten15. Nadat iedereen zich met deze uitspraak had accoord verklaard, kon
deze zaak als beëindigd worden beschouwd.
Meer tijd vroeg het visitatiereglement. In 1728 verklaarden de meeste classes zich
tevreden met de herzieningsvoorstellen van 1727, maar de classis van Delft en
Delfland wenste nog steeds daarin ook haar vier punten te zien opgenomen, terwijl
het praeadvies der commissarissen-politiek luidde ‘om niet aan te gaan tegen de
resolutie van haar Ed. Gr. Mog. dato 18 september 1727’. Daar deze resolutie nu
juist haar ontstaan had te danken aan de bezwaren van Van Hees tegen de vier punten
van de classis van Delft en Delfland, besloot de synode de beraadslaging op te
schorten tot het volgend jaar16. In 1729 legde deze classis het hoofd in de schoot en
deelde mede af te zien van de vier punten17, maar wegens gebrek aan tijd werd het
visitatiereglement niet meer in behandeling genomen. Uiteindelijk werd in 1730
besloten het reglement opnieuw te doen drukken met de goedgekeurde veranderingen
en ‘additamenten’ en de zaak niet verder in de acta te doen opnemen18.
Het verband tussen de acta der particuliere synoden van Zuid-Holland en het opstel
van Slingelandt is niet moeilijk aan te wijzen. De acta van 1726 en 1727 en dan
vooral de laatste zijn in strijd met het recht van de onderdaan te geloven zoal zijn
geweten hem voorschrijft (de gevallen van Anna Boucquet en de Remonstrantse
boeken) en ook met de macht en vooral de plicht der hoge overheid (het conflict
tussen de vroedschap van Delft en de classis in de zaak tegen Anna Boucquet).
Slingelandt verdedigt hier de geloofs- en gewetensvrijheid. Niet alleen mag de mens
geloven zoals zijn geweten hem voorschrijft, maar hij mag dat ook openlijk belijden
en met gelijkgezinden gemeenschappen vormen. Die geloofsgemeenschappen mogen
de vorm van belijdenis schriftelijk vastleggen, maar zij mogen de gelovige slechts
dwingen die vormen te volgen, zolang hij zich uit eigen vrije wil daaraan wenst te
onderwerpen, want de voorschriften kunnen slechts de macht hebben van contracten
van sociëteit, aangegaan door particulieren. Een dwingende macht over de onderdanen
mag slechts de hoge overheid uitoefenen. Voor een bindende beslissing in geschillen
kan men zich tot de rechter wenden.
De tolerantie van Slingelandt bood meer dan de verdraagzaamheid van Von
Pufendorf of Locke. De eerste achtte in zijn De habitu Christianae religionis ad
vitam civilem het recht van de Staat boven dat van de kerk verheven, maar wilde
toch gewetensvrijheid voor de individuele burger verzekeren. Locke ging in zijn
Epistola de Tolerantia19 verder. De Staat had geen macht over de onderdanen, maar
Rooms-Katholieken waren trouw aan een vreemde

15
16
17
18
19

ARA, Acta der particuliere Zuidhollandse synode, nr 4385I (Synode te Woerden, 1728)
28-29.
Ibidem, 36.
Ibidem (Synode te Culemborg, 1729) 14.
Ibidem (Synode te Breda, 1730) 9-10.
Gebruikt werd John Locke, Epistola de Tolerantia, ed. Raymond Klibansky, translated by
J.W. Gough (Oxford, 1968).
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vorst en konden daarom niet dezelfde rechten hebben als de andere Engelse burgers.
Slingelandt vond eveneens dat de overheid onmachtig was haar onderdanen te
dwingen het geloof te omhelzen dat zij voor het ware hield, maar hij wenste ook dat
alle onderdanen, atheïsten uitgezonderd, de voordelen van de burgelijke sociëteit
deelachtig zouden worden en niet alleen zij die met die overheid dezelfde
geloofsovertuiging beleden. Hoewel hij dit in het ‘Besluit’ van zijn memorandum
niet duidelijk zegt, waarschijnlijk ook niet kon zeggen, kan men zich niet aan de
indruk onttrekken, dat volgens hem alle daarvoor in aanmerking komende mannen
deel behoorden te krijgen in ‘bestuurlijke zaken’, ongeacht hun geloof (dus ook de
Rooms-Katholieken), want de overheid is er om aan iedere burger vrijheid te
schenken.
In het ‘Bijvoegsel’ keerde Slingelandt zich nog eens duidelijk tegen de macht van
de Staat in kerkelijke zaken, waarbij hij, tegen zijn gewoonte, Hugo de Groot scherp
aanviel. Maar De Groot verdedigde in zijn De Imperio summarum postestatum circa
sacra de macht van de overheid in de religie dan ook wel met enkele vreemd
aandoende argumenten.
Het interessante van Slingelandts opstel is, dat wij een nieuwe kijk op hem krijgen.
Het blijkt dat hij oprecht zocht naar middelen tot bescherming van de burger tegen
kerkelijke onverdraagzaamheid en de macht van de Staat. In zijn streven naar
tolerantie was hij een echte 18e eeuwer20, maar in tegenstelling tot veel van zijn
vooraanstaande tijdgenoten, vooral in Engeland en Frankrijk21, bleef hij geloven in
de Openbaring van het geloof. Hij bleef een trouw lid van de Gereformeerde kerk
en in zijn laatste testament, dat in 1734 voor de Haagse notaris E. van Velsen werd
verleden22, bepaalde hij dat na zijn dood ‘aan de diaconie van de Gereformeerde
Nederduitsche en Walsche gemeenten hier in den Hage elk één duisent gulden’ moest
worden uitgekeerd. Want Slingelandt was tolerant, niet onverschillig.

20
21

22

Paul Hazard, La pensée européenne au XVIII siècle (s.l., 1963), 172: Mais Locke, en 1689,
avait donné à la tolerance ces lettres de noblesse.
Basil Willey, The Eighteenth-century background, (s.l., s.a.) 60: We have seen how some
of the most powerful forces of the early eighteenth century, scientific, philosophical, and
social, were tending to divinize the idea of Nature, either in the sense of the physical universe,
or in that of the whole order of creation, including the moral order.
GA Den Haag, notariële registers, nr. 1745.
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Korte aanwijsing van het regt der onderdanen en van de magt en
pligt der hooge overheid ontrent het stuk van de godsdienst of gelijk
men gemeenlijk segt ontrent kerkelijke sakena.
Inleiding
[par. 1] Die met aandagt en onsijdigheit doorleesd de schriften, soo van anderen als
van de Remonstranten en Contra-Remonstranten over de magt der overigheid in
kerkelijke saken, een stuk waarover veel te doen was hier te lande ten tijde van de
ongelukkige verschillen over Gods euwige verkiesing met den aankleven van dien,
sal bevinden dat de schrijvers ten wederzijden gevallen sijn in ongerijmtheden [par.
2] en soo hij de oorsaken daarvan naspeurt, sal misschien geen apparenter oorsaak
sig aan hem opdoen, als dat de schrijvers ten wedersijden kwalijk stellen den staat
van het geschil, dewijl sij leggen tot een gemene grondslag, dat elk land moet hebben
sijn publijque of staatsreligie gelijk sijn regering, hetzij met of sonder toelating van
andere religiën1 [par. 3] en maar eigentlijk daarin van malkander verschillen, dat de
ene de overheid maken tot meesters van de publique of staatsreligie, de andere de
kerkendienaars en de overheid (alleen) tot opvolgers en uitvoerders van derselver
synodale decisiën en decreten2. [par. 4] Dat dit de eigentlijke staat van het geschil
niet is; immers dat de bovenstaande gemene grondslag of onderstelling moet ter toets
gebragt worden voordat men van 't geschil kan oordelen, sal blijken uit het volgend
ondersoek der gronden soo van het regt der onderdanen, als van de magt en pligt der
overheden in kerkelijke saken.
[par. 5] Maar om de weg te baanen tot dat ondersoek en tot het vellen van een
gesond oordeel over het geschil kan het niet als dienstig sijn te laten vooraf gaan een
beknopte schets van het gepasseerde daarontrent zedert den aanvang van het
Christendom.
[par. 6] Soo lang als de opperste magt in het Roomsche rijk in heijdensche handen
was, genoegden de Christenen sig met de vrijheit van geweeten en

a In de marge: Scripsi Lunae 23 Febr. 1728 et Martis 24 Febr. ex ipso autographo Raadp. Van
Slingerland ab ipsomet mihi ad legendum dato.
1 Zie Tractaat van 't ampt en de authoriteijt ender hoogher Christelicker overheijdt in
kerckelicke saecken, ghestelt door Johanniem Wtenbogaerdt, 's Gravenhaghe, 1610; Knuttel
nr. 1767.
2 Enno van Gelder, Getemperde Vrijheid, 238-240 en de daar genoemde pamfletten, die echter
niet door Slingelandt worden aangehaald.
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met de vrije oeffening van haar godsdienst, en God toonde dat de waare religie geen
soodanige middelen behoeft tot haar voortplanting als de belijders derselve gebruikt
hebben in latere tijden.
[par. 7] Nadat de Roomsche keijsers het Christengeloof aangenomen hadden, lieten
sij niet alleen aan de Jooden de openbare oeffening van haren godsdienst en aan de
heijdenen vrijheit van geweeten, maar sij hebben nog ontrent hondert jaren lang
heijdenen gebruikt soowel als Christenen in allerhande politique en militaire ampten,
[par. 8] soodat de christelijke religie nog lang na Constantijn de Groote niet geweest
is de religie van den Staat of de dominante religie in de breede beteekening welke
zedert aan dien naam gegeven is en nog hedendaags daaraan gegeven wordb. [par.
9] De keijsers ondertusschen, menigwerf geoccupeert en somtijds niet weijnig
bekommert sijnde met de verschillen tusschen de christen-leeraars, soo over duijstere
leerstukken als over de wettigheit der verkiesing tot de voornaamste waardigheden
in de kerk, verschillen welke doorgaans uitvielen nadat de partijen ten hoove stonden,
en welke met te meerder drift gedreven wierden omdat de bovendrijvende partij
alleen behield het genot der voordeelen in goederen welke de mildheit, of soo men
wil de onbesonnen ijver der eerste Christen-keijsers en van andere belijders der
christelijke godsdienst, geeigent had tot onderhoud der bisschoppen en tot verval der
verdere onkosten van den godsdienstc. [par. 10] En selfs bediende men sig doe al
enigsins van de compulsive magt der hooge overigheit om die gevoelens staande te
houden welke voor regtsinnig verklaart waren en om de mond te stoppen aan degene
welke een andere bevatting daarvan haddend.
[par. 11] Maar nadat de heijdensche religiën uitgeroeijt waren in de voorname
deelen van Europa door allerhande geoorloofde en ongeoorloofde middelen en nadat
den paus van Roomen met sijn aanhang sig meesterlijk bedienende van de botheit
en van het bijgeloof der Gotthen, Franken en diergelijke nieuwe christenen, welke
voor het aannemen van het Christengeloof Italiën, Vrankrijk en meer andere gewesten
met de wapenen overstroomd hadden, het sooverre gebragt had dat bijna de geheele
Christenheid geloofde dat het aan den Paus, immers dat het aan de kerkendienaars
staat te bepalen wat een ieder moet gelooven en doen om salig te worden en dat de
hooge overheid schuldig is

In de marge: Aliter Horn. Hist. Eccl. p. 80: Constantinus fidem Christi in Imperio Romano
regnare jussit et Gratianus libertatem religionis dedit: p. 96. Theodosius gentilium sacra
evertit, senatoribus tamen miltis ad huc ethnicis: p. 99. Uti et sub Valente praefectus urbis:
p. 95.
c In de marge: Donati p. 105; sic Constantinus litibus Arrianis ibid, p. 83; Plotinus, Appollinaris
p. 91; Arrius ob Episcopatum Alexandrinum p. 83; Macedonius Constantinopolitanum p.88;
Romanum p.95; sic concilio Nicaens oppositum mox Antiochenum, p. 86; Arrius ab exilio
revocatus, p. 85; Athanasius ejectus Antiocheno Sardicense, p. 88; Ariminense p. 90; huic
Mediolanense p. 89.
d In de marge: Sic Arrii exilium, ibid. p. 85.
b
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sonder ondersoek te leenen aan hem en aan sijn suppoosten de compulsive magt,
heeft de overheid blindelijk haar werk gemaakt niet alleen van te weeren uit alle
publique ampten en bedieningen, maar alsof dat niet genoeg was, van te berooven
van alle burgerlijke voorregten, ja van het leven selve, degeene die niet wilden sig
blindelijk onderwerpen aan de leeringen van de publique dat is van de Roomsche,
of soo men die noemde Algemeene Kerk, [par. 12] in voegen, dat de openbare
professie van de dominante religie, of eerder een blinde onderwerping aan de
kerken-dienaars, met de tijd door gantsch Europa geworden is een wesendlijke
qualificatie, niet alleen van een regent of van een publique amptenaar, maar van een
lidmaat van de burgerlijke sociëteit.
[par. 13] In den aanvank van de Reformatie hadden de Protestanten geen andere
gronden ontrent dit stuk alsdat nog Paus, nog conciliën, nog andere overheden, hetzij
kerkelijke of politijque, de magt hebben om aan iemand voor te schrijven wat hij sal
gelooven en doen om salig te worden. Dat de hooge overheid nog gehouden, nog
bevoegt is om daartoe aan den Paus of aan anderen kerkelijken te leenen de
compulsive magt haar in handen gestelt tot gantsch andere einden. Dat niet alleen
elke gemeenschap, maar elk mensch het regt heeft om te gelooven en te doen hetgeen
dat sij in haar gemoed oordeelen te moeten geldoven en doen om salig te worden en
dat het de pligt der hooge overheid is beijde te handhaven bij het regt tegen den Paus
en tegen alle anderen die sig in desen deele pauselijke magt aanmatigen.
[par. 14] Maar de verschillen welke al vroeg ontstonden tusschen de voornaamste
reformateurs, soo over andere stukken als bijsonder over het H. Avondmaal3 en de
protectie welke dese prins gaf aan het één gevoelen, geene aan het andere, hebben
de Protestanten vervoert om af te gaan van haar eerste gronden en om toe te schrijven
elk aan de princen die haar gevoelens begunstigden, meerder gesag ontrent de saken
van de godsdienst als na veeler oordeel toekomt aan de politique overheid, immers
als de Protestanten souden toegeschreven gehad hebben aan deselve, soo sij door
derselver middel niet waren geraakt of gehandhaafd in het besit van de publique
kerken. [par. 15] Souden de luthersche in Saxen en in andere Staten van Duitschland,
souden de calvinisten te Geneven en in Switserland geheel en al bovendrijven, elk
land moest sijn dominante of staatsreligie hebben en het moest niet alleen aan de
overheid staan te verklaren welke die religie wesen soude4, maar de overheit moest
meteen gehouden sijn te weeren den aanwasch van alle andere religiën, soo niet de
belijders derselve te straffen of hun het land te ontseggen.

3

4

Luther en Calvijn gingen bij de instelling van het H. Avondmaal beiden uit van Matth.
26:26-28, maar Luther aanvaardde het brood en de wijn als het lichaam en het bloed des
Heren, terwijl Calvijn er slechts een symbolische betekenis aan gaf. Zie de Heidelberger
Catechismus, vragen 78 en 79. Die Religion in Geschichte und Gegenwart, dritte Auflage
(Tübingen, 1957) I, k. 35 en 37.
O.J. de Jong, ‘Wat kwam van religievrijheid terecht?’ in Holland, regionaal-historisch
tijdschrift, IV (1972) 155.
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[par. 16| Of de Protestanten haar waar belang verstaan en betragt hebben met soo
hoog op te vijselen de magt der overheid in het stuk van den godsdienst, heeft sijn
bedenken, dewijl sij daardoor de deur slootn voor de reformatie in alle landen daar
de overheid het bleeff houden met het oud geloof, wat ook de onderdanen mogten
gevoelen, dat is alom bijna buiten Duitschland. [par. 17] De princen letten wel
doorgaans meer op haar tijdelijke belangen als op het euwig welsijn van haar
ondersaten, hetwelk aan weinigen ter harte gaat. En daarom hebben de reformateurs
konnen hoopen dat de reformatie bij de meeste princen soude boven drijven als welke
haar niet slegts soude ontslaan van het lastig jok van de roomsche stoel, maar welke
bovendien aan haar soude geven de dispositie over de publique religie en over de
kerkelijke persoonen en goederen, geen geringe lokasen inderdaad, maar die niettemin
niet gehad hebben de gehoopte uitwerking om redenen niet doende tot het
jegenwoordig oogmerk en daarom niet nodig hier bij te brengen.
[par. 18] In de Nederlanden waren de Roomsche en On-roomsche in het begin der
troublen, ten deele gesprooten uit de Reformatie, eens om de gewetensdwang tegen
te gaan en de laaste sagen weinig swarigheit in de openbare oeffening van de
verschillende religiën, waarover het de moeite waardig is na te sien de requeste die
sij overgaven aan den Eertshartog Matthias in het jaar 1578e en de remonstrantie van
die van Leijden aan de Staten van Holland tegen het placcaat van den 20 december
1581f, verbiedende alle godsdienstige vergaderingen der roomsgesinden. [par. 19]
Hoewel men niet kan nalaten in het voorbijgaan aan te merken dat dit maar matig
overeenkomt met de geloofsbelijdenis der Nederlandsche kerken, welke schoon
opgestelt in een tijd doe de gereformeerden niet anders versogten als getolereerd te
worden door een roomsgesinde overheid, egter medebrengt dat het is het ampt der
hooge overheit te weeren en uit te roejen alle afgoderij en valschen godsdienst, het
rijk des antichrists te gronde te werpen en het koningrijke Jesu Christi te vorderen5,
woorden weinig smakende na het dulden van verschillende religiën en vooral niet
van de Roomsche en stellende bovendien aan het oordeel van de hooge overheit en
wel in die tijd aan het oordeel van Philippus de tweede, een bitter papist en hart
vervolger van de Gereformeerden, wat te houden zij voor afgoderij en valschen
godsdienst, dewijl de Gereformeerden niet konden praetenderen dat de overheit soude
moeten daarontrent volgen een anders oordeel en niet haar eigen, sonder te vervallen
tot de ongerijmtheit van toe te schrijven aan de instellers der geloofsbelijdenis de
onfeilbaarheid welke sij disputeerden aan den Paus en conciliën.
[par. 20] Ook leed het niet lang of Roomsche en Onroomsche, geene van beijden
sig aan de waare gronden houdende, wilden te veel meesterschap voeren,

e In de marge: Bij Bor [1679], b. 12, fol. 968.
f In de marge: Bij Uitenbogart, L. 3, f. 216 en bij Brand, b. 13, fol. 675.
5 Niet geheel exacte aanhaling van een zin uit art. 36 der Nederlandse Geloofsbelijdenis, zie
Groot Placaet Boek, III, 415.
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de een in dese, de andere in geene steden en provinciën6, waaruit een scheuring onder
de provinciën volgde, eenige derselve wederkerende onder de gehoorsaamheid van
den koning van Spanjen7 en daardoor soo seer verswakkende de overige en wel die
waarin de Reformatie de meeste progressen gedaan had, dat deselve vervielen in het
uiterste gevaar van weder te bukken onder het Spaansch jok en gewetensdwang, [par.
21] welk gevaar te grooter was omdat niets soo seer diende om de koning van Spanjen
te doen behouden een sterken aanhang, als dat ontrent het stuk van de godsdienst
gehandelt wierd op een wijs niet seer overeenkomende met de gronden van de
Reformatie en met de oogmerken waartoe de provinciën de wapenen hadden opgevat.
[par. 22] Naderhand, wanneer de ongelukkige verschillen over Gods euwige verkiesing
met de gevolgen van dien de bekende opschudding gemaakt hebben in de Verenigde
Provinciën en een scheuring veroorsaakt in de kerk die nog duurt8, onderstelden de
gematigde met degeene van dewelke sij voor de rest discrepeerden, dat er een
dominante of staatsreligie wesen moet. En terwijl sij niet wilden stellen aan het
oordeel en bepaling der kerkendienaars wat geleerd soude worden in de publique
kerken, waaren sij genootsaakt te beweeren, dat het aan de hooge overheit toekomt
te bepalen of en hoe verschillende gevoelens en de voorstanders van beijden konnen
geleden worden in kerken en schoolen. [par. 23] Hetgeen waarschijnlijk niet soude
sijn beweert geweest door mannen met welker gronden alle menschelijk gesag ontrent
saken van den godsdienst schijnt te strijden sonder onderscheijd van persoonen die
hetselve voeren, soo sij sig niet hadden laten innemen door een consideratie van
louter intrest, te weten dat de meeste leden van de vergadering van Holland waren
voor het dulden in kerken en schoolen van de voorstanders van de leere van Arminius.
[par. 24] En soo sij integendeel met hetselve oog (waarmede sij voorsagen de
inconveniënten welke in kerk en Staat te vreesen waren indien de hooge overheid
toeliet dat in die gesteltheit der gemoederen de verschillen gedecideert wierden door
een kerkelijke vergadering), gesien hadden op de gevolgen van toe te schrijven aan
de Staten van de respective provinciën de magt om te verklaren welke religie de
dominante religie wesen sal, dat is de religie welke haar belijders qualificeerd tot
verscheijde kerkelijke en wereldlijke voordeelen, waarvan die welke anders gevoelen
uitgeslooten sijn. [par. 25] Gevolgen niet alleen ten uitersten ongerijmd, want wat
is om de waarheit te seggen ongerijmder, als dat elk souverain in sijn Staaten sodanige
magt sal oeffenen van wat gevoelen hij ook is ontrent den godsdienst en met wat oog
hij ook deselve insiet? De hooge overheid in de Verenigde Provinciën geen particulier
voorregt daarontrent hebbende boven die in andere landen. [par. 26] Maar bovendien
soo schadelijk aan de Reformatie dat het menschelijker wijs gesprooken veel meerder
soude dienen tot aanwasch van de gereformeerde

6
7
8

Enno van Gelder, Vrijheid en onvrijheid, 65.
Unie van Atrecht 1579.
Enno van Gelder, Getemperde Vrijheid, 90, plakkaat van 3 juli 1619.
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religie soo de hooge overheit nergens sodanigen magt had en derhalven overal most
toelaten de oeffening der gereformeerde religie als het soude dienen totg afbreuk
derselve soo de hooge overheid hier te lande gehouden was te geven gelijke protectie
aan andern religiën als aan de Gereformeerde. [par. 27] Ook hadden degeene die met
prediken of schrijven haar hoofd gebrooken hadden tot voorstand van de magt der
hooge overheid in kerkelijke saken weinig reden om sig te bedanken van haar
genomene moeite. Want nadat de voorstanders van de tolerantie in het jaar 1618 uit
de regering geseth en vervolgens de bekende stellingen der Remonstranten door het
synode van Dordregt veroordeelt waren, bleeff het niet bij het verbieden van den
predikstoel aan de predikanten welke sig niet wilden onderwerpen aan het oordeel
van het synode, maar het houden van aparte kerkelijke vergaderingen wierd den
Remonstranten strengelijk verbooden en het land ontsegt aan die van de afgesette
predikanten welke weigerden schriftelijk te beloven haar ampt niet te sullen
waarnemen in sodanigen aparte vergaderingen, met bedreiging van nog swaarder
straf aan degenen die bestaan souden tegen haar bannissement weder in het land te
koomen9. [par. 28] Een exempel dat maar al te klaar doed sien dat de hoge overheit
bekwaam is de magt ontrent kerkelijke saken te gebruiken tot seer verschillende
einden, na sij de ene tijd gedreven word door deese, de andere door gene uitsigten
en dat de waare religie alsoo weinig bewaart is door het geven van te groote magt
aan de overheit als aan de kerkelijke. [par. 29] De drift met welke de verschillen over
het stuk van de predestinatie gehandelt sijn met de tijd gekoelt wesende, hebben de
Staten van de meeste provinciën, soo niet van allen, het stuk van den godsdienst
gehandelt met sooveel gematigtheit10, dat er zedert geen sonderlinge gelegentheit
geweest is in kerk of Staat om het dispuit over de magt der overheid in kerkelijke
saken weder levendig te maken. [par. 30] De aanhangers van de leere van Arminius
hebben van overlang geen andere reden van klagen als dat haar gevoelen niet mag
gebragt worden op de predikstoelen in de publique kerken en dat zij, niet willende
gebruik maken van de kerkelijke tolerantie, moeten bekostigen uit haar particuliere
beursen haar publique godsdienst.
[par. 31] En (om niet te spreken van de Jooden), de Lutherschen, Roomsgesinden
en andere dissentierende Christenen sijn alleen daarin van erger conditie als de
Remonstranten, dat sij tot geen politique ampten toegelaten worden.
[par. 32] Dan, het laat daarom niet na een saak van nodig ondersoek te wesen, wat
regt de onderdanen van alle gesindheden, soo hier als elders, hebben ontrent het stuk
van den godsdienst en welke de palen sijn van de magt en

g
h
9
10

In de marge: hucusque 23 febr. ... XL ad ... Deze kanttekening is door beschadiging van het
papier ten dele teniet gegaan.
In de marge: Sie placcaten Stat. Gener. 3 Julij 1619 en 1 Febr. 1620.
Algemene Geschiedenis der Nederlanden, VI (Haarlem, 1979) 305-310.
Gematigde uitvoering der plakkaten, zie Enno van Gelder, Getemperde Vrijheid, 120-123.
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pligt der overheden daarontrent. De tijden die de voorouders beleeft hebben konnen
wederkomen, de placcaten tegen verscheijde dissentierende christenen sijn niet
ingetrokken, schoon se niet geexecuteerd worden. Veele en daaronder de meeste
kerkendienaars meenen, dat de overheit uit politique insigten manqueerd in haar pligt
ontrent de ware godsdienst11, andere wederom, dat de overheit met alle haar
gematigtheit nog te veel besnoeit het regt dat alle goede onderdanen hebben na de
waare gronden van de burgerlijke sociëteit, van wat gesintheit sij ook sijn.
[par. 33] Om seker te gaan in sijn oordeel over dit wigtig stuk, een stuk waarvan
de gemeene rust in een groote mate afhangt, is het nodig vooraf te leggen tot een
grondslag, enige generale stellingen en dan daaruit bij wege van gevolgen, af te
leijden de saken waarin het regt der onderdanen en de pligt en magt der overheit
ontrent dit stuk eigentlijk bestaan.

Generale gronden van het regt der onderdanen en van de pligt en magt
der hooge overheid ontrent saken van den godsdienst.
[par. 1] Het voorname werk dat elk mens sonder uitsondering hier op aarde te doen
heeft is sig te bereiden tot de euwige zaligheit door te gelooven en te doen hetgeen
dat hij ten dien einde gelooven en doen moet.
[par. 2] Waarin dat beijde bestaat is ten deele gemakkelijk af te leijden uit de
beschouwing van de betrekkingen van den mensch tot God sijn Schepper,
Onderhouder, Weldoener, midsgaders tot sijn medeschepselen12 en in het bijsonder
tot sijn medemensch, soo in het generaal aangemerkt als in de verscheijder
omstandigheden van man en vrouw, ouders en kinderen, overheid en onderdanen,
leeden van eene burgerlijke of kerkelijke gemeenschap, en vremden en meer andere
en is voor de rest klaar geopenbaard in de Heilige Schrift.
[par. 3] Soodat niemand daarontrent kan blijven in onsekerheid die een goed
gebruik maakt van de reden welke God hem meer gegeven heeft tot bevordering van
sijn euwig, als van sijn aards en vergankelijk geluk.
[par. 4] En gelijk een ieder mensch dienvolgens schuldig is sijn reden eerst en
vooral tot dat einde te gebruiken, soo is hem geensins geoorloft het gebruik derselve
aan een zijde te leggen ontrent een saak van dat gewigt en daarontrent te volgen het
oordeel van andere menschen, [par. 5] nog ook aan de andere kant sig enig gesag
ontrent dit stuk aan te matigen over sijn medemensch13, veel min hem te noodsaken
om iets aan te nemen of te doen met opsigt tot sijn euwig welsijn dat sijn eigen
oordeel hem niet overtuigt daartoe te dienen.

11
12
13

J. Huizinga, Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw (Haarlem, 1941),75-76.
Matth. 23:37-39, Marc. 12:30-31.
De classis van Delft en Delfland had verkeerd gehandeld door vervolging van Van Driebergen
te verlangen, zie inleiding p. 181.
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[par. 6] Dog soo de eene mensch gants geen gezag, veel min bedwang heeft over
den anderen mensch ontrent dit stuk, soo voldoed hij niettemin geensins aan sijn
pligt met alleen voor sigself gebruik te maken van hetgeene dat hij oordeelt te moeten
geloofd en gedaan worden tot bereiking der euwige saligheit. [par. 7] Integendeel is
het de pligt van elke mensch sijn medemensch te onderwijsen van den weg ter saligheit
voor soo veel hij vind dat die sijn onderrigting nodig heeft, sodanig egter, dat de
verpligting grooter of kleinder is na de verscheide omstandigheden waarin de eene
mensch sig, in voegen als booven, ontrent den anderen vind14.
[par. 8] En dewijl alle menschen niet even bekwaam daartoe sijn, schoon dat haar
verpligting egaal mogt wesen, soo eischt haar gemeen belang, dat zij een of meerder
bekwame persoonen, na het getal dergeene die sig met dat oogmerk te samen voegen,
kiesen om aan de rest te geven het nodig onderwijs en dat sij tot het ontfangen van
dat onderwijs bijeenkoomen op gesette tijden en plaatsen, midsgaders maken de
nodige reglementen op die bijeenkomsten15. [par. 9] Voorbehoudens egter elks vrijheit
van sooveel aan te nemen van hetgeen dat tot gemeen onderwijs gesegt word en niet
meerder als hijself oordeelt overeen te stemmen met de Heilige Schrift en met de
nodige gevolgen van 's menschen betrekkingen, van welke booven gesprooken is en
self van niet langer sig te houden aan die soort van gemeenschap als hij de leere vind
in haar voorname stukken met beide overeen te koomen.
[par. 10] Alle dese saken moeten niet alleen aangemerkt worden als de eerste en
voornaamste pligten van den mensch, maar ook als sijn wesendlijke voorregten.
Want wat voorregt is daarbij te vergelijken dat een mensch, die overtuigt is dat sijn
euwig lot afhangt van het geloof van die waarheden en van de betragting van die
pligten waaraan God de saligheid heeft vastgemaakt, sijn vrij en onbedwongen oordeel
daarover heeft? En dat hij en anderen sig vrij en onbelemmert dienaangaande konnen
onderregten16? [par. 11] Dit voorregt is gewisselijk soo wesendlijk en groot, dat geen
mensch, die reden gebruikt, oit kan de wil hebben om sig daarvan te ontkleden en
aan enig feilbaar mensch of menschen te onderwerpen sijn oordeel over hetgeen dat
hij ter saligheit gelooven en doen moet, [par. 12] dan, genomen dat menschen die
haar reden gebruiken, konnen de wil hebben om sig te ontkleden van een soo
wesendlijk voorregt en om haar oordeel over saken van welke haar euwig welsijn
afhangt, te verslaven; gewisselijk de boven aangewesene verpligtingen souden alle
overgifte van dat voorregt kragteloos maken17. [par. 13] De onderdanen of de

14
15
16
17

Slingelandt kon zich met de verklaring die Van Hees in de synode aflegde, verenigen, zie
inleiding, p. 181.
Slingelandt kon in beginsel accoord gaan met de herziening van het visitatiereglement.
De Remonstranten en Anna Boucquet hadden het recht de kerk te verlaten om hun heil elders
te zoeken.
Dit kan Slingelandt hebben overgenomen van Von Pufendorf. Deze ging uit van twee
verdragen, het eerste, een maatschappelijk verdrag, sloten de onderdanen onderling (daarvan
is hier sprake), het andere zou een onderwerpingsverdrag met de overheid zijn geweest. J.J.
von Schmid, Grote denkers over Staat en Recht (Van Plato tot Kant) (Haarlem, 1934) 175.
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gesamentlijke leden van een burgerlijke sociëteit konnen niet verstaan worden meerder
overgegeven te hebben aan de hooge overheit van het regt en magt aan haar, soo
afsonderlijk als gesamentlijk toekomende over haar persoonen en goederen, als de
reden leert dat heeft moeten overgegeven worden om door de hooge overheid met
effect te konnen gehandhaaft worden in het gebruik der regten en vrijheden aan de
mensch toekomende in de staat der nature18, van welke regten en vrijheden boven
aangemerkt is dat het gebruik van elks eigen oordeel ontrent saken van de godsdienst
het wesendlijkste is, [par. 14] sonder dat de onderdanen hebben konnen meerder
overgeven van haare aangebooren regten en vrijheden van welker gebruik sij
rekenschap aan haar Schepper schuldig sijn als van talenten aan haar toevertrouwt19,
[par. 15] of dat de overheden meerder hebben konnen aannemen en selfs niet van
overheerde volken, dewijl (om hier niet te bepalen hoe verre het regt van overwinnaars
gaat over het gros van het volk dat nog in de wapenen gevonden is, nog oordelen
kan van de oorsaken van den oorlog) geen overheid kan aannemen datgeen waaraan
den onderdaan geen gewin heeft in wat staat hij ook geraakt, maar waarvan hij
schuldig blijft, wat hem ook overkomt, rekenschap te geven aan God, haar gemeene
overheer.
[par. 16] De goederen welke de leden van een kerkelijke gemeenschap affecteren,
hetzij bij gemeen verdrag of bij vrijwillige gifte tot verval der onkosten van den
godsdienst, koomen nog aan de hoge overheid toe, nog aan de onderdanen in het
gemeen, maar sijn het bijsonder en eigen goed van die kerkelijke gemeenschap tot
welkers godsdienst sij geaffecteerd sijn.
[par. 17] De bovenstaande stellingen sijn of soo klaar dat se geen bewijs behoeven,
of sijn klaar bewesen door Puffendorf in sijn boek De habitu religionis Christianae
ad vitam civilem20, door Nood in sijn dissertatie De religione ab Imperio libera21,
door Lokke in sijn Drie brieven over de tolerantie22, door

18

19

20

21
22

Natuurrecht of ‘aangeboren’ recht ‘is het oordeel des verstands, te kennen ghevende wat
zaken uit haer eighen aerd zijn eerlick ofte oneerlick’, Hugo de Groot, Inleiding tot de
Hollandsche rechtsgeleertheijd, geciteerd in L.J. van Apeldoorn, Inleiding tot de studie van
het Nederlandse Recht, 12e herz. druk (Zwolle, 1954) 357.
De Groot, o.c. 1, 2, par. 9: ‘Voor goddelicke gegeven wet kennen wij naer onzes Heeren
Jezus Christus komste gheen andere, als die ons God den Vader door denzelven onzen Heer
Christus heeft geopenbaert’. Van Apeldoorn, Inleiding, 358.
Pufendorf, Samuel (sinds 1698 von), De habitu Christianae religionis ad vitam civilem, van
1687, opgedragen aan keurvorst Frederik Willem III van Brandenburg, waarin wordt gesteld
dat de macht van de Staat die der kerk overheerste maar het individu recht op gewetensvrijheid
bezat. Allg. Deutsche Biogr., XXVI, 701-708.
Gerard Noodt, De godsdienst vrij van heerschappij; Knuttel nr. 15037.
Raymond Klibansky schreef in het voorwoord bij zijn uitgave van Lockes Epistola de
Tolerantia, dat er misschien in 1689 een Nederlandse vertaling was verschenen onder de
titel ‘Brief aangaande de Verdraagzaamheit’. Daar hij er niet in was geslaagd er een exemplaar
van te vinden, zou er mogelijk sprake kunnen zijn van de Franse vertaling, die ook in 1689
het licht heeft gezien. Daar Slingelandt echter nooit de titel, als die in een vreemde taal was
gesteld, zou hebben vertaald ten gerieve van zijn lezers, moet worden aangenomen dat Lockes
drie brieven over de tolerantie wel degelijk in de Nederlandse taal zijn verschenen, maar dat
kan niet vóór 1692, het jaar van verschijning van de derde brief, zijn geschied.
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den auteur van het boek genaamt The rigts of the Christian, church asserted23 en laast
door den bisschop van Bangor in sijn antwoord Tho the representation, drauwn up
bij the committe of the Louwer House of the convocation concerning several
dangerous petitions and doctrines contained in the bishop of Bangor's preservative
and sermon24, met oplossing van alle tegenwerpingen welke daartegen konnen
ingebragt worden. [par. 18] Soodat het vergeefs sijn soude iets daarbij te voegen tot
overreding dergeene welke souden mogen meenen geen genoegen te moeten nemen
met hetgeen dat sij konnen vinden bij de aangetoogen schrijvers. En schijnt derhalven
te konnen overgegaan worden om wat meer in 't bijsonder aan te wijsen en te bepalen
uit die generale stellingen, eerstelijk wat regt de onderdanen onder hoedanige form
van regering sij ook leven, hebben, soo afsonderlijk als gesamentlijk ontrent saken
welke directelijk en alleen de godsdienst raken en ten anderen, welke de magt en
pligt der hoge overheid als sodanig daarontrent is.

Van het regt der onderdanen ontrent saken van den godsdienst.
[par. 1] Eerstelijk heeft elk onderdaan het regt om te geloven, opentlijk te belijden,
te betragten en aan anderen mede te deelen, al wat hij begrijpt nodig te wesen tot
dienst van God en tot bereiking van de euwige saligheid, [par. 2] mids dat hij niets
doe, nog aan andere leere, dat omver stoot de gronden van

23

24

The rights of the Christian church asserted, against the Romish, and all other Priests who
claim independent power over it. With a preface concerning the government of the Church
of England, door Matthew Tindal (1657-1733). Een tweede herziene uitgave Londen, 1706.
Mededeling van The British Library.
Hoadly, Benjamin (1676-1761), bisschop achtereenvolgens te Bangor, Hereford, vanaf 1723
te Salisbury en tenslotte te Winchester. Vooraanstaande predikant van de (vrijzinnige) ‘low
church’. Het genoemde pamflet schreef hij nadat een comité uit het Lagerhuis op 10 mei
1717 in een rapport hem had beschuldigd van onrechtzinnigheid en gebrek aan eerbied jegens
de koning in een preek van 3 maart. Dict. Nat. Biogr. XXVII, 16-21.
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de borgerlijke sociëteit25. En het is op dit fondament dat niet alleen bekende ongodisten
en lochenaars van de goddelijke voorsienigheit mogen geweert worden, maar self
de sodanige welke tegenspreken de onsterfelijkheit van 's menschen ziel.
[par. 3] Ten anderen hebben de onderdanen het regt om te samen te koomen in
sodanig getal als sij onderling goedvinden26, tot het plegen van haar godsdienst en
om te maken sodanige reglementen en ordres op haar godsdienstige vergaderingen
met den aankleven van dien27, midsgaders om vast te stellen soodanig fonds tot verval
der onkosten daaraan vast wesende, als gepermitteerde collegiën, gilden of
gemeenschappen hebben onder een welgestelde regering [par. 4] en vervolgens, om
alle de leden van haar gemeenschap te verbinden tot het nakomen der geseide
reglementen en ordres en tot het dragen van haar aanpart in de geseijde onkosten.
[par. 5] Wel verstaande nogtans, dat het altijd vrij staat uit die gemeenschap te
scheijden, niemand konnende sig verbinden om langer te wesen een lid van een
gemeenschap, welke de godsdienst tot haar einde heeft, als hij begrijpt daarin sijn
saligheit, het einde van den godsdienst, te konnen vinden28.
[par. 6] Ten derden, gelijk onderdanen het regt hebben om kerkelijke
gemeenschappen aan te gaan en om reglementen en ordres daarop te maken waaraan
alle de leden sig moeten onderwerpen, soo hebben se ook het regt om te stellen aan
het oordeel en uitspraak van enige uit haar gemeenschap of de particuliere leden
overtreden de vastgestelde reglementen en ordres, met magt om de gemeenschap op
te seggen aan degeene die sig niet willen onderwerpen aan haar oordeel en uitsprake
daarontrent.
[par. 7] Dan, dewijl de bedwingende magt in alle Staten en landen geheel en alleen
resideert in de hoge overheid, aan welke de ingesetenen die afgestaan en overgegeven
hebben ten gemeenen beste, en de reglementen en ordres van de kerkelijke
gemeenschappen met opsigt tot de bedwingende magt alleen hebben de natuur en
uitwerking van contracten van sociëteit onder particulieren aangegaan, [par. 8] moeten
de kerkelijke gemeenschappen haar recours nemen tot de hooge overheid of wel tot
de regtbanken door deselve gestelt, wanneer de particuliere leden van de kerkelijke
gemeenschap niet goedwillig

25
26
27

28

Dit was de algemene zienswijze der regenten, zie Enno van Gelder, Getemperde Vrijheid,
65.
Matth. 18:20.
De Staten van Holland en Westfriesland verzetten zich niet tegen het herdrukken van het
visitatiereglement vermeerderd met de synodale resoluties van Gouda (1640) en Rotterdam
(1641). Acta der particuliere Zuidhollandse synode, nr. 4385I, Synode te Delft 1721, p. 32.
De gereformeerden, die bezwaren hadden tegen de praedestinatieleer, zoals die door de kerk
werd uitgelegd, de remonstranten, en lidmaten die meenden hun heil te kunnen vinden in de
RK kerk, zoals Anna Boucquet, hadden dus het volste recht uit te treden en mochten niet
worden vervolgd.
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gehoorsamen maar door dwang moeten gebragt worden tot gehoorsaamheit. [par. 9]
Gelijk aan de andere zijde hetselve recours van regt uit gelijkheid van reden toekomt
aan elk particulier lid van een kerkelijke gemeenschap meenende verongelijkt en
tegen de bovengemelde reglementen en ordres gehandelt te wesen29. [par. 10] Edog
heeft dit geen van beijden plaats, soo wanneer de hooge overheit goedgekeurt en
gearresteerd heeft de reglementen en ordres waarbij de magt om te oordelen over de
nakoming derselve en om de gemeenschap aan de overtreders op te seggen, gegeven
word aan sekere persoonen, als waardoor die persoonen bekoomen een soort van
jurisdictie.
[par. 11] Om dit klaarder te doen voorkomen in een bekend exempel, de
geoctroijeerde Oost- en Westindische compagniën deser landen konnen wel voor
sooveel sij sociëteiten van koopluiden sijn, maken sodanige reglementen en ordres
op het stuk van haar handel als sij vinden van haar intrest te wesen, maar sij souden
soo weinig konnen enige judiciële of compulsive magt oeffenen in haar respective
districten of op haar schepen, als sij die konnen oeffenen hier te lande over haar
bedienden, veel min souden sij konnen oorlog voeren of tractaten maken welke verder
gaan als blote contracten van negotie, indien se niet tot dat alles specialijk
geoctroijeerd waren door de hooge overheid.
[par. 12] Ten vierde hebben alle onderdanen, van wat gevoelen sij ook sijn ontrent
het stuk van den godsdienst, (de ongodisten en diergelijke waarvan gesproken is,
uitgesondert) een gelijk regt tot de algemeene einden van de burgerlijke sociëteit,
gelijk als sijn de protectie tegen alle gewelt en overlast, de administratie van een
onzijdige justitie, de vrije oeffening van gepermitteerde wetenschappen, konsten en
handwerken en wat des meer is.
[par. 13] En ten vijfde hebben alle leden van een burgerlijke sociëteit, van welke
religie sij ook sijn, een egaal regt om deel te hebben aan het bestier der gemeene
saken of aan de ampten van politie en justitie, na mate van haar personele
hoedanigheden, geboorte, goederen en wat vorder iemand daartoe in een burgerlijke
gemeenschap qualificeerd30, [par. 14] die nogtans uitge-

29
30

Hier was Slingelandt duidelijker dan Locke, die Staat en kerk zo volledig scheidde, dat geen
rechter zich in kerkelijke geschillen kon mengen. Epistola de Tolerantia, 76, regel 10-17.
Dus ook Rooms-Katholieken. In de Acten der particuliere Zuidhollandse synode komen
steeds weer verslagen voor over bezoeken die de deputaten aan de Raadpensionaris brachten
om te klagen over ‘paapse beampten en regenten’. Slingelandts antwoord was dan, dat de
‘paapse regenten’ zoveel mogelijk moesten worden geweerd, dat er overigens geen sprake
was van regenten, maar wel van ‘opzienders van dijken, molens, wateren, enz.’ - notarissen,
schouten, secretarissen en gerechtsboden komen pas in 1733 en '34 ter sprake. Soms was er
evenwel gebrek aan bekwame krachten van gereformeerden huize, zodat men wel was
genoodzaakt Rooms-Katholieken aan te stellen. Indien echter bezwaar werd gemaakt tegen
nieuwe beambten, het RK geloof toegedaan, die nog nooit tevoren een aanstelling hadden
gehad, dan zouden de Gecommitteerde Raden dit niet meer toestaan. Acten der particuliere
Zuidhollandse synoden, nr. 4385II.
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sondert, welke leeren dat men geen deel kan hebben aan de regering of aan publique
ampten en bedieningen sonder te wesen van die gesindheit welke sij de regtsinnige
noemen, een woord dat sooveel verscheijde betekenissen heeft, als er verscheijde
gesintheden sijn. [par. 15] Want in de groote verdeeltheit der gevoelens over de saken
van den godsdienst is de naaste trap aan gewetensdwang aan niemand deel te geven
aan het bestier der gemeene saken en aan de voordelen welke daaraan vast sijn, als
aan die van eene gesindheit, schoon dat andere daartoe hebben de vereischte
bekwaamheit en andere hoedanigheden. [par. 16] Gelijk integendeel niets sooseer
soude dienen om de ware religie overal te doen bovendrijven en de oogen van de
dwalende te openen, als dat nergens tijdelijke voordelen vast waren aan de belijdenis
van de eene godsdienst met uitsluiting van de andere, geconsidereert dat de tijdelijke
voordelen, immers na het oordeel der Gereformeerden, in het grootste deel der werelt
vast sijn aan de belijdenis van grove dwalingen.

Van de pligt en magt der hoge overheid in het stuk van den godsdienst
met opsigt tot de persoonen der onderdanen.
De pligt der hooge overheid als sodanig, ontrent de saken van den godsdienst is,
eerstelijk, haar onderdanen en elk van dien in het bijsonder, te handhaven bij al dat
boven getoont is derselver regt te wesen, door alle de middelen waardoor de hooge
overheid schuldig is haar onderdanen te handhaven bij haar burgerlijke regten en
vrijheden31. Ten anderen, niet alleen te dulden haar kerkelijke bijeenkomsten, schoon
sijnde van een ander gevoelen ontrent de saken van den godsdienst, maar ook door
middelen van regten aan haar te doen erlangen het effect der reglementen en ordres
welke de onderdanen bij onderling verdrag maken op haar verscheijde kerkelijke
vergaderingen met den aankleven van dien, evenals van alle andere gepermitteerde
overeenkomsten en contracten32. Ten derden, sig van geen andere persoonen te
bedienen, soo tot de administratie der justitie, als tot het bestier der saken van regering,
dan van sodanige welke vijanden sijn van gewetensdwang en welke bovendien
professie doen van te geloven dat alle leden van de burgerlijke sociëteit gelijk regt
hebben tot de voordelen derselve van wat gesindheit sij ook sijn en dat men kan
wesen een goed onderdaan en een goed regent schoon dat men kwalijk oordeelt van
de weg der saligheit33. Ten vierden, nauwe agt te houden dat niets gesmeed nog
ondernomen worde onder de schijn van bijeenkomsten tot het plegen van

31
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Artikel XIII Unie van Utrecht.
Zie de vergelijking tussen de kerkelijke reglementen en die van de V.O.C., p. 195.
Slingelandt wenste geen ‘regtsinnigen’ in het ‘bestier der gemeene saken’, zie boven.
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den godsdienst dat strekken kan tot stooring van de gemeene rust, ten welken einde
het toestaat aan de hooge overheid niet alleen door politique-commissarisen te doen
bijwoonen de kerkelijke vergaderingen, maar bovenal te weeren sodanige leraars of
andere bestierders der kerkelijke vergaderingen, welke gevaarlijk sijn aan de gemeene
rust, hetzij door haar betrekking tot vremde mogentheden, hetzij door haar oproerig
gedrag of door ander diergelijke oorsaken34. Ten vijfden, uit haar gebied te doen
vertrekken alle sodanige personen welke saken leeren onder de dekmantel van religie,
welke directelijk omstoten of indirectelijk ondermijnen de gronden van de burgerlijke
sociëteit35.

Van de magt en pligt der hoge overheit met opsigt tot de goederen welke
tot de godsdienst geeigent sijn.
De goederen door de leden van een kerkelijke gemeenschap geeigent tot den
godsdienst, goederen van die gemeenschap sijnde en niet van den souverain, komt
het bewind en administratie derselve toe aan degeene waaraan de leden van de
kerkelijke gemeenschap die aanbevelen, even gelijk van de goederen van alle andere
collegiën of gemeenschappen, sonder dat de hooge overheit meerder gesag heeft
over de eene als over de andere. Wanneer kerkelijke gemeenschappen geheel
gedissolveerd worden, vervallen de goederen als onbeheerd, aan de hooge overheid,
welke vervolgens daarvan kan disponeren ten gemeenen beste, sodanig egter dat,
wanneer de leden der gedissolveerde kerkelijke gemeenschap of een merkelijk deel
derselve blijven sig onthouden onder het gebied van dieselve hooge overheid en eene
of meerder nieuwe kerkelijke gemeenschappen stigten, de hooge overheid gehouden
schijnt te wesen sooveel aan haar te laten van die goederen als in redelijkheit vereischt
word tot verval der onkosten van haar nieuw aangenomen godsdienst. Maar wanneer
disputen en scheuringen ontstaan onder de leden van een kerkelijke gemeenschap,
welke soover gaan dat de parthijen afsonderlijke vergaderingen houden en niet konnen
verenigt worden, sustinerende over en weder, dat haar gevoelen overeenkomt met
de leere aan welkers belijders de goederen toebehooren, schijnt het te staan aan de
decisie van den ordinaris regter of de goederen moeten verdeelt worden onder de
parthijen en na wat proportie, dan of een van beiden geheel vervallen is van sijn segt
tot deselve.

34
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Enno van Gelder, Getemperde Vrijheid, 17.
Mogelijk had Slingelandt hier de doopsgezinden op het oog, die onderling verre van
eensgezind waren en daardoor nog al eens last veroorzaakten aan de overheid, zie Enno van
Gelder, Ibidem, 98.
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Besluit
Soo dit de pligt van de hooge overheid ontrent de saken van den godsdienst is en soo
haar gesag daarover niet verder gaat, moet men erkennen dat de hooge overheid in
een sekeren sin gesegt kan worden niet minder een voorstandster van de dwalingen
te wesen als van de waarheit, soo lang namentlijk, als de dwalingen ontrent het stuk
van de godsdienst ongeschonden laten de gronden van de burgerlijke rust. En ligtelijk
sal iemand vragen wat de mening is van de beloften en voorseggingen dat de
overheden sullen voorstanders en voedsterheren wesen van de kerk, dat is van de
regtsinnige leer en van de belijders derselve, soo de pligt en magt van de hooge
overheid niet verder gaan.
Maar om accuraat te spreken, men heeft ongelijk de hooge overheit een
voorstandster van dwalingen te noemen wanneer die haar onderdanen handhaaft bij
de vrijheit van te gelooven en te doen hetgeene dat elk oordeeld te moeten gelooven
en doen om salig te worden36, dewijl de hooge overheid dan alleen een voorstandster
is van het wesendlijkste voorregt dat door God aan den mensch geschonken is en
van welkers goed of verkeerd gebruik de mensch aan God en aan niemand anders
rekenschap schuldig is. En hoewel de hoge overheit de magt niet heeft om aan de
onderdanen op te dringen de godsdienst welke sij oordeelt de waare te wesen, nog
om de voordelen van de burgerlijke sociëteit alleen mede te deelen aan de sodanige
welke van die godsdienst belijdenis doen, soo is het geen geringe zegen dat de hoge
overheid in plaatse van te vervolgen de belijders van de ware godsdienst en in plaatse
van die te beroven van alle de voordelen van de burgerlijke sociëteit, selve belijdenis
doed van de ware godsdienst en vrijheidt geeft aan haar onderdanen om die
openbaarlijk en sonder schroom te belijden, aan anderen te leeren en de dwalingen
te wederleggen, hetgeen al is dat de waarheit behoeft om te zegenpralen, de leugen
en de leugen alleen andere middelen, gelijk als tijdelijke voordelen, dwang en
diergelijke nodig hebbende om sig staande te houden en het ligt der waarheit te
verduisteren.
Dan, genomen dat de qualiteit van voorstanders en voedsterheren van de kerk de
christelijke overheden verpligte tot iets meerder als het bovenstaande, soo soude
moeten bewesen worden dat de kerk, waarvan de overheden volgens de voorseggingen
sullen voorstanders en voedsterheeren wesen, niet is de christelijke kerk in 't gemeen
en in tegenstelling tegen ongodisten, heijdenen, Mahomethanen en andere
ongelovigen, maar dese of geene bijsondere gesintheit onder de Christenen en self[s]
onder de protestanten37. Om voorbij te
36
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Ibidem 16, citaat uit Briefwisseling van Hugo de Groot IV, ed. B.L. Meulenbroek
('s-Gravenhage, 1964), d.d. 9 jan. 1629, vertaald: ‘het ware voldoende te zeggen dat zij de
gereformeerde religie zullen beschermen (voeden), zodat die in het openbaar wordt geleerd
of gepredikt’.
M.a.w. de overheid heeft de christelijke religie in al haar vormen te beschermen en niet alleen
de gereformeerde. Zo was in beginsel - art. XIII van de Unie van Utrecht - de toestand sinds
1579 in de Republiek, al hebben de remonstranten het na 1619 een tiental jaren moeilijk
gehad, terwijl lutheranen, doopsgezinden en rooms-katholieken tijdens de Republiek weliswaar
niet werden vervolgd, maar ook niet meet dan getolereerd. Overigens heeft men slechts te
denken aan de positie der protestanten elders in Europa, bijv. in Frankrijk en Polen, om te
begrijpen, dat de Republiek haar tijd, op dit punt althans, vooruit was.
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gaan dat het practicaal of zedelijk deel van de Christelijke religie in veel opsigten
soo groten gemeenschap heeft met de einden van de burgerlijke sociëteit, dat een
christelijke overheid in die opsigten kan verdienen de naam van voorstanders en
voedsterheren van de kerk sonder verder te gaan als de einden van de burgerlijke
sociëteit vereischen en sonder sig te verklaren voor dese of geene bijsondere
leerstukken die onder de kerkelijken in verschil sijn. Dog het is onnodig hier te
bepalen wat de overheid, blijvende binnen de palen van haar ampt, kan doen om die
naam te verdienen. Het is genoeg getoont te hebben dat de overheid die met goed
regt kan dragen sonder de belijdenis van dees of geene leerstukken, waarover de
Christenen en selfs de protestanten onder malkanderen van verschillende gevoelens
sijn, te maken tot een conditie om deel te hebben, soo niet aan enige voordelen van
de burgerlijke sociëteit, ten minsten aan het bestier der gemeene saken.
Men swijge van verschillen over stukken welke self de leer niet raken maar het
ampt der leraren en uiterlijke plegtigheden of iets diergelijks. Wat was het een
gewenschte saak dat niet soo generalijk ingeprent was in de gemoederen van groot
en klein, van wat gesindheit ook de menschen sijn, dat elk land gelijk sijn hooge
overheid soo ook sijn dominante religie hebben moet, hetzij dat men daardoor verstaat
de religie welke de hooge overheid of die welke het grootste deel der kerkendienaars
voor de ware houd en dat niemand een lidt van de burgerlijke sociëteit kan sijn als
die belijdenis van de dominante religie doed, hetgeen het gevoelen van de meeste
Roomsgesinden is. Immers dat niemand als onder die conditie deel kan hebben aan
het bestier der gemeene saken, indien hem al toegelaten word sijn godsdienst te
plegen met die van sijn gesindheit, hetgeen het gevoelen is van de gematigste onder
de Gereformeerden. Maar het vooroordeel en de drift ontrent dit stuk zijn zoo
algemeen en soo diep gewortelt, dat de hooge overheit niet soude konnen gebruik
maken van sommige der bovenstaande maximen soo lang als dat vooroordeel en die
drift niet weggenomen sijn sonder Staat en kerk te brengen in gevaar van de uiterste
verwerring. En daarom eischt de voorsigtigheit dat de hooge overheit sig bij provisie
genoege met de onderdanen door alle bekwame middelen te genesen van de verkeerde
bevattingen ontrent dit stuk en daardoor de gronden te leggen om met de tijd de
gemoederen te verenigen tot bevordering van het gemeene best, onaangesien de
verscheijdentheit van gevoelens ontrent het stuk van den godsdienst, waartoe
gewisselijk geen consideratie soo bekwaam is de onderdanen te bewegen, als dat zij
sien en ondervinden dat de hooge overheid de magt aan deselve ten gemeenen beste
in handen gestelt, aanlegt om alle
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en een iegelijk onderdaan te doen genieten de voorregten en vrijheden welke aan
haar egalijk eigen sijn en tot welker voorstand een iegelijk begrijpt, dat de opperste
magt aan de hooge overheit in handen gestelt is.

Bijvoegsel
waarin de gronden, op welke de Heer de Groot in sijn tractaat De Imperio summarum
potestatum circa sacra38, bouwt het regt der hooge overheid in kerkelijke saken, ter
toets gebragt worden.
De gronden van de Heer de Groot sijn de vijf volgende:
1 dat het gezag der hoge overheid gaat over alle saken en daarom ook over
kerkelijkei;
2 dat het einde van de instelling van de hooge overheid is de onderdanen soowel
godsalig te doen leven als stil en gerustj,
3 dat Gods H. Woord aan de overheid, als overheid beveelt Hem te dienen, den
Soon te kussen en wat dies meer isk,
4 dat de oude christenen, de reformateurs, verscheide roomsgesinde leraars en de
heidenen selve overeenstemmen dat de sorg over het stuk van den godsdienst toekomt
aan de hooge overheidl,
5 en eindelijk, dat de godsdienst de voornaamste grondslag is van de burgerlijke
rust en welvaartm.
Dese gronden komen plausibel voor, maar als men se stuk voor stuk ter toets brengt
doed sig aanstonds een van beijden op, of dat het abusive stellingen sijn, of dat se
niet dienen tot onderschraging van het gebouw dat daarop gestigt word.
Van de eerste soort is de eerste van de vijf bovenstaande gronden, dat namelijk
het gesag van de hoge overheid gaat over alle en daarom ook over de kerkelijke
saken, dewijl het soover vandaar is dat het gezag van de hoge overheid soude gaan
over alle saken, dat het integendeel over geen saken gaat als alleen over die welke
dienen om aan de onderdanen, welke van naturen vrij en meesters van haar eigen
daden sijn, te versekeren en onbelemmert te doen genieten de voorregten en vrijheden
welke aan ieder van haar van natuurswegen toekomen en waarvan boven getoont is
dat de vrijheid van te geloven en van te doen hetgeen dat elk begrijpt te moeten
geloven en doen om salig te worden, de voornaamste is.

38
i
j
k
l
m

Verschenen in 1647, twee jaren na het overlijden van De Groot. Een exemplaar bevindt zich
in de bibliotheek van het Vredespaleis (vriendelijke mededeling van Dr B.L. Meulenbroek).
In de marge: cap. 1 num. 2, 3.
In de marge: ibid. num. 4, 5.
In de marge: ibid. num. 6.
In de marge: ibid. num. 7, 8, 9, 14.
In de marge: ibid. num. 12, 13.
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De tweede der bovenstaande gronden, dat namentlijk het einde van de instelling van
de hooge overheid is de onderdanen soowel godsalig te doen leven, als stil en gerust,
is wel in sigself van beter alloij als de eerste, niet alleen voor sover al wat strekt tot
bevordering van de burgerlijke rust en welvaren meerder of minder gemeenschap
heeft met het practicaal of zedelijk deel van den godsdienst en de hoge overheid
derhalven een van beijden bevorderende, beijde tegelijk bevordert, maar ook voor
sooveel de hooge overheid niet weinig contribueerd om de ware godsdienst te doen
zegenpralen over de dwalingen wanneer zij, volgens haar pligt, handhaaft de vrijheit
der onderdanen van de waarheit te belijden en voort te planten sonder schroom van
straff of van ander tijdelijk nadeel. Maar men gaat onder verbetering te ver als men
uit die tweede grond wil afleijden dat de overheid de magt heeft om aan de onderdanen
voor te schrijven op wat wijs God binnen haar gebied opentlijk gediend sal worden,
even alsof de overheid was ingestelt om de wegwijser der onderdanen te wesen op
den weg der saligheit in plaats dat God dat heeft gelaten aan ieder mensch met hulp
van die hij daartoe kiesen wil. De Schriftuurplaatsen waarin belast word aan de hoge
overheid God te dienen en den Soon te kussen en wat des meer is, sal alsoo generaal
en dienen soo weinig tot bewijs van de magt welke de hoge overheid soude hebben
in het kerkelijke, dat de Heer de Groot om die plaatsen met enige glimp te konnen
leggen tot een derde grondslag van sijn gevoelen, sijn toevlugt neemt tot de glossen
van Augustinus en anderen na sijn gewoonte als hem beter bewijs ontbreekt.
Maar men behoeft daartegen en tegen de vierde van de bovenstaande gronden,
bestaande in de overeenstemming van de oude Christenen en van meer anderen welke
De Groot bijbrengt als wesende met hem van een gevoelen, niet anders te seggen als
dat het den Heer de Groot soo hij dwaalt, gelijk boven schijnt te sijn bewesen, weinig
baten kan dat andere met hem dwalen.
De vijfde en laaste van de bovenstaande gronden, dat namentlijk de godsdienst de
voorname grondslag is van de burgerlijke rust en welvaart, lijd geen tegenspraak,
mids dat men door de godsdienst verstaa de godsdienst in het gemeen voor sooveel
die leerd of vooruit stelt dat er een God is die de werelt regeert en die na dit leven
aan ieder sal wedergeven na hetgeen hij in het lighaam gedaan heeft, hetsij goed,
hetsij kwaad. Het geloof van welke waarheden soo nodig is voor de rust en het
welvaren, ja voor het bestaan van de burgerlijke samenwoning, dat de hooge overheid
niet alleen bevoegt, maar gehouden is te weeren en uit te roejen als publique pesten
die het tegendeel gevoelen. Maar dewijle die waarheden de grondslag sijn niet van
dese of geene bijsondere, maar van alle godsdienst gelijk gesegt is, soude men
vergeefs pogen sig daarmede te behelpen om vast te maken dat het aan de hooge
overheid toekomt voor te schrijven welke religie van die religiën, welke egualijk de
voorschr. waarheden tot haar grondslag hebben, neem de Roomsche of Gereformeerde,
sal boven drijven en regt geven tot dese of geene kerkelijke of andere voordelen in
den Staat.
Sulke gronden sijn het, (om niet meerder daarvan te seggen) waarop de magt der
hooge overheid in kerkelijke saken gefundeert word en sulk is het gebruik
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dat de Heer de Groot van die gronden maakt. En egter is hij sooseer ingenomen met
dat gevoelen, dat hij in het agste kapittel van het bovengemeld tractaat gesegt
hebbende: Nulla in re magis elucescere vim summi Imperii, quam quod in ejus arbitrio
est, quaenam religio publice excerceatur, idque praecipuum inter Majestates jura
ponere omnes, qui politica scripseruntn en vervolgens onder meer exempelen
bijgebragt hebbende de veranderingen ontrent de religie in Engeland voorgevallen
onder de koninginnen Maria en Elisabeth, niet als exempelen waaruit gesien kan
worden hoe absurd het is dat de publique godsdienst van een geheel koningrijk
afhangt van het begrip, of liever van de caprice en bijgelovigheid van een enkel
mensch, ja van een vrouw, maar als exempelen dienende tot bevestiging van sijn
gevoelen, hetselve tragt nog nader te bevestigen met de exempelen van koningen
van Juda, welke tegen Gods uitgedrukt bevel de afgoderij hebben op den throon
geset, seggende: mutationes religionum iso ex regum ingenio etiam Judaea experta
est. Ritus Achazi patris abolet Ezechias filius; nepos ejus, Manasses restituit. Hujus
itidem nepos Josias abolet. Nec tamen jus regum unquam in controversiam tractum
est, woorden welke notoirlijk te kennen geven dat Achaz in het invoeren van de
afgoderij, sowel gebruikt heeft het regt hem als souverain toekomende, als Hiskias
en Josias in het uitroeijen derselve. Hetwelk men meend te moogen aansien voor een
soo grote absurditeit dat die alleen behoord had genoeg te sijn geweest om soo wijs
een man te doen sien dat geen overheden soo breede magt hebben in het kerkelijke
als hij aan deselve toeschrijft, buiten het geval alleen van overheden welke of simpelijk
herdoen hetgeen dat anderen bij notoir misbruik van haar gesag kwalijk gedaan
hebben, of wel ageren uit een uitdrukkelijk bevel van God Almagtig, gelijk Hiskias
en Josias, koningen van een volk aan welk God self de wetten, rakende de godsdienst,
tegelijk met de burgerlijke wetten, als een gedeelte van deselve op een ongewoone
en seer plegtige wijs gegeven en aan welke Hij de afgoderij op doodstraff verboden
had.

n

In de marge: Grot. de Imp. Sum. pot. circa sacra, cap. 8, num. 2.
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Mr. J.P.J.A. graaf van Zuylen van Nijevelt
Kabinetfoto.
Collectie mevr. H.C. Nering Bögel-barones Van Zuylen van Nijevelt te Ommen.
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Herinneringen van J.P.J.A. Graaf van Zuylen
van Nijevelt 1819-1887
bewerkt door J.J. Huizinga
Julius Philip Jacob Adriaan graaf van Zuylen van Nijevelt (1819-1894) heeft in de
Nederlandse parlementaire geschiedenis enige bekendheid door zijn rol als minister
in het kabinet-Van Zuylen-Heemskerk. Dit kabinet heeft zich van 1 juni 1866 tot 4
juni 1868 zittende gehouden, terwijl het meestal in een onaangename verhouding
met de Kamers verkeerde. Het was een conservatief kabinet, dat zijn bestaan ontleende
aan de verdeeldheid van de liberalen. Twee keer heeft het na een conflict met een
kamermeerderheid tot ontbinding besloten en één keer nog werd het voornemen ertoe
verondersteld. Het wordt hierom wel het ontbindingsministerie genoemd. Van Zuylen
was de formateur ervan.
De conflicten en ontbindingen hebben het ministerie-Van Zuylen-Heemskerk meer
bekenheid gegeven dan wat het tot stand heeft gebracht. Hoewel men niet zo ver
meer gaat te stellen, dat na deze tijd het parlementaire stelsel gevestigd is, wordt als
resultaat gezien dat sindsdien geen kabinet bij herhaling meer via een kamerontbinding
zou trachten zich te handhaven tegen de wil van een kamermeerderheid1. Dit
hoogtepunt voor de liberale parlementaire geschiedschrijving is een dieptepunt
geworden voor de hoofdpersoon, de schrijver van deze ‘Herinneringen’. Tegen twee
verwijten is hij zich steeds blijven verdedigen: als minister van Buitenlandse Zaken
had hij de neutraliteit van Nederland en daarmee het land in gevaar gebracht en door
zitting te nemen in het kabinet had hij de beginselen van de antirevolutionaire partij
verloochend. Die kritiek kwam des te harder aan, omdat Van Zuylen juist meende
dat hij het landsbelang uitstekend had gediend; ook was hij nooit volgeling pur sang
van G. Groen van Prinsterer geweest.
Van Zuylen2 begon in februari 1842 op 23-jarige leeftijd zijn loopbaan in de
diplomatieke dienst als attaché bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den
Haag. Via posten in Hannover, Berlijn en Wenen keerde hij daar terug in 1848. In
het voorjaar van dat jaar kreeg hij opdracht in Parijs poolshoogte te gaan nemen. Na
de Februarirevolutie was ongerustheid ontstaan over het lot van de gezant daar. Na
zijn terugkeer werd hij zaakgelastigde in Brussel zolang de gezant minister was in
het kabinet-Donker Curtius-De Kempenaer. De dertigjarige Van Zuylen was zodoende
een half jaar eerste man in Brussel. Vervolgens was hij er secretaris bij het
gezantschap.
In deze Brusselse tijd ervoer Van Zuylen een belangrijke wending in zijn

1
2

De eerste mening bij Kranenburg, Nederlandsch Staatsrecht, 160-164; de latere bij Oud.
Honderd Jaren. 89 en Van der Pot, Handboek, 116.
Zie voor zijn curriculum vitae BIJLAGE IV, p. 330.

Nederlandse historische bronnen 2

206
persoonlijk leven. Nadat hij wat was afgeraakt van zijn opvoeding in Réveilkringen,
werd hij ‘door Gods geest herschapen’3. Sinds die tijd toont hij oog te hebben voor
Gods leiding in zijn leven, die hem in zijn verdere carrière tot dankbaarheid blijft
stemmen. ‘Welke eene genadige beschikking van den Heer om mij in dat Roomsche
land, zulk een kring te hebben doen vinden van zijne opregte discipelen’, schrijft
Van Zuylen uit Brussel4. Ook een verhoging van tractement ervaart hij als ‘wederom
een liefderijke beschikking van God’5. Minder aangenaam vindt hij het in Brussel te
moeten omgaan met een katholieke gezant en bovendien een katholieke minister van
Buitenlandse Zaken te moeten dienen. Dit sloot veel vertrouwelijke omgang uit6.
Van Zuylen voelde zich het beste thuis in eigen kring. Hieronder verstond hij niet
de uitgaanswereld, maar de wereld van geloofsgenoten én mensen uit de eigen stand,
zeer eenvoudig én uit de hoogste aristocratie afkomstig7. Deze wereld trof hij niet in
Brussel aan, maar wel in zijn volgende standplaats, Londen.
Nourri dans le Réveil, begint hier de manifestatie van zijn evangelisch christendom.
Hij zou later actief lid zijn van de Nederlandsche Evangelische Protestantsche
Vereeniging en van de Evangelische Alliantie, beide gericht op ‘de ware eenheid
des geloofs’ en tegen ‘Rome’8. In Van Zuylens Londense omgeving leefde sterk de
reactie op de Papal Aggression, zoals de instelling door Pius IX van een katholieke
hiërarchie in 1850 genoemd werd. Vanuit Londen verheugt Van Zuylen in april 1853
zich erover dat ook in Nederland ‘het protestantsche gevoel zich zoo heeft
geopenbaard’9.
Binnen twee jaar werd Van Zuylen opnieuw met een verantwoordelijke functie
belast. In Constantinopel volgde hij de minister-resident op, die onder verdenking
van corruptie naar Nederland was teruggeroepen. Het was tevens de tijd van de
Krimoorlog. In deze Turkse tijd van zes jaren - de mooiste van zijn leven - valt Van
Zuylens onverzettelijkheid op als beschermer en bevorderaar van het Christendom,
waarvoor hem internationale erkenning ten deel is gevallen. Ook brengt hij in praktijk
wat volgens hem de taak en het nut van de diplomatie is: de regering informeren en
niet alleen maar doorgeven wat

3

4
5
6
7
8
9

Deze uitdrukking is ontleend aan een uitspraak van Van Zuylen, dat alleen wezenlijke
beginselen aanwezig zijn bij wie door Gods geest herschapen zijn. Van Zuylen aan E.J.A.
van Zuylen van Nijevelt, Londen, 22-7-182. Invent. nr. 64.
Van Zuylen aan E.J.A. van Zuylen, Brussel, 21-11-1849. Invent. nr. 62.
Van Zuylen aan E.J.A. van Zuylen, Londen, 11-10-1853. Invent. nr. 64.
Van Zuylen aan E.J.A. van Zuylen, Brussel, 4-3-1852. Invent. nr. 64. Gericke was gezant,
H. van Sonsbeeck de minister van Buitenlandse Zaken.
Van Zuylen aan E.J.A. van Zuylen, Londen, 11-11-1852. Invent, nr. 64.
Zie noot 13 bij hoofdstuk 3, p. 236.
Van Zuylen aan E.J.A. van Zuylen, Londen, 22-4-1853. Invent, nr. 64.
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zij wil10. Hij schrijft rapporten over kolonisatie van Nederlanders, bijvoorbeeld op
Rhodos, en zoekt naar plaatsen waar Nederlandse handelshuizen zich kunnen vestigen
in afwachting van de opening van het Suezkanaal11.
F.A. van Hall die in het voorjaar van 1860 zelf de portefeuille van Buitenlandse
Zaken had geambieerd, moest bij gebrek aan een kandidaat voor Financiën zelf de
leiding van dit departement op zich nemen. Hij riep nu Van Zuylen naar Nederland
voor Buitenlandse Zaken. Dit ministerschap is van zeer korte duur geweest, maar
heeft Van Zuylen naam bezorgd. Nederlands buitenlandse politiek moest gericht zijn
op handhaving van de neutraliteit, het niet aangaan van verplichtingen en het waken
tegen buitenlandse inmenging. De taak van de natie lag buiten Europa, namelijk in
de koloniën.
Niet iedereen nam genoegen met dit soort neutraliteit, die kon ontaarden in
karakterloosheid12. Wel algemeen gewaardeerd werd Van Zuylens besluit af te treden,
toen hij meende dat Van Hall te gemakkelijk van politieke koers veranderde om zijn
aanblijven te kunnen rechtvaardigen. Van Zuylens plaats in het kabinet werd
ingenomen door zijn neef, J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt, afgevaardigde voor
Zwolle.
Dit district vaardigde nu de graaf Van Zuylen af naar de Tweede Kamer. Zijn
komst daar was voor Groen van Prinsterer ‘een zeer wezenlijke aanwinst met
betrekking tot de hoogere Volksbelangen’13. Van Zuylen onderhield nauwe
betrekkingen met een drietal geestesverwanten, in en buiten de Kamer. Nergens blijkt
echter dat hij de mening van één van hen deelde, die schreef dat de Tweede Kamer
een veld was om te getuigen, niet om te arbeiden14.
Het einde van dit korte kamerlidmaatschap werd door Van Zuylen zelf gewild.
Hij had van de regering-Thorbecke uitzicht gekregen op een diplomatieke post. Niet
geheel tot zijn genoegen bleek deze in Berlijn te zijn. Hier heeft hij als gezant de
oorlogszuchtige en annexionistische stemming in Pruisen ervaren en de kracht van
dat land gezien15. Van Zuylen wilde overigens al spoedig weer terug naar Nederland,
toen hij de ridderhofstad Hinderstein voor zijn zoon erfde. Twee pogingen om een
zetel in de Kamer te krijgen, mislukten. In mei 1865 vaardigde het district Arnhem
hem af, in de plaats van Groen van Prinsterer. Deze had hem bij de kiezers
aanbevolen16.
De ‘trouwe, loyale Zuylen’, Groens ‘honorable friend’, diens ‘waardige
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Handelingen 1871-1872, 17-11-1871 (231-232), en ibidem 1873-1874, 19-11-1873 (330).
Invent. nrs. 65 en 67.
Handelingen 1860-1861, 28-11-1860 (310); Tamse, Nederland en België, 38.
G. Groen van Prinsterer aan L.W.C. Keuchenius, 's-Gravenhage, 15-5-1861. Groen,
Briefwisseling, III, 490.
Ae. Mackay aan Van Zuylen, Ophemert, 13-9-1861. Invent. nr. 70.
Van Zuylen aan Groen, Berlijn, 10-12-1864. Groen, Briefwisseling, III, 713 (n).
Ibidem, 756.
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opvolger’17 heeft in zijn tweede periode als kamerlid een reputatie gevestigd die niet
gunstig zou blijken voor zijn verdere politieke loopbaan. Hij verbruide het bij de
liberalen in de zaak van de Limburgse brieven. Door zijn voorstel om een
parlementaire enquête in te stellen gaf hij te kennen dat het antwoord van de
regering-Thorbecke niet voldoende was. Ook al zag de liberale buitenparlementariër
J.T. Buys er alleen maar een bewijs van Van Zuylens oprechte verontwaardiging
in18, door de Thorbeckianen werd zijn voorstel uitgelegd als nodeloze en grievende
oppositie. Vlak voordat Van Zuylen zelf als minister zou optreden, interpelleerde hij
zijn aanstaande voorganger over diens beleid inzake de losmaking van Limburg uit
de Duitse Bond; hij verweet hem gevaarlijke politiek. Voor de liberalen was hij
bovendien de opvolger van Groen van Prinsterer, wiens frapper toujours bij de
onderwijskwestie hij scheen te hebben overgenomen. De correspondentie tussen
Groen en Van Zuylen, frequent en innig, wekt de indruk dat Groen inderdaad in Van
Zuylen de man zag die op het punt stond de ‘hoogere volksbelangen’ te honoreren19.
Toen Van Zuylen in juni 1866 minister was geworden, bleek juist deze
veronderstelling van Groen niet waar te zijn. Terwijl nu Van Zuylen enerzijds persona
non grata was voor de liberalen wegens zijn oppositie in de voorgaande maanden en
bij hen blijvend verdacht werd van Groeniaanse denkbeelden, was de breuk met
Groen en zijn volgelingen compleet. Onmiddellijk verbrak Groen alle contacten en
verzocht Van Zuylen niet meer op bezoek te komen, omdat de smart hem wellicht
tot onheuse uitlatingen zou kunnen verleiden20. Doordat Van Zuylen zitting nam
naast J. Heemskerk Azn. die het wel eens was met de liberalen op het gebied van het
onderwijs, verloochende hij de antirevolutionaire beginselen. Terwijl Groen van
J.J.L. van der Brugghen nog wilde veronderstellen dat hij in 1857 te goeder trouw
was afgeweken van Groens standpunt, verklaarde hij Van Zuylens ‘verraad’ alleen
uit diens ambitie om minister te worden21.
Van Zuylen is minister van Buitenlandse Zaken geweest in een voor Nederland
moeilijke tijd, zowel wat betreft de sociaal-economische toestand in het binnenland
als de plaats van Nederland binnen Europa. Wat Van Zuylens portefeuille betreft,
waren er drie belangrijke onderwerpen die volgens hem uitstekend zijn afgehandeld,
maar waarvoor hij bij de oppositie geen enkele waar-
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Deze epitheta van: W. van Lijnden aan Groen, 's-Gravenhage, 11-12-1865, en Groen aan
Van Zuylen, Interlaken, 18-8-1863. Ibidem, 785 en 620; Van Lijnden aan Van Zuylen,
Nijmegen, 3-5-1865, en P.J. Elout van Soeterwoude aan Van Zuylen, 's-Gravenhage,
18-5-1865. Invent. nr. 77.
Buys, Studiën, I, 63.
Wederzijdse correspondentie in Groen, Briefwisseling, III, en invent. nrs. 70 en 88.
Groen aan Van Zuylen, Oud-Wassenaer, 16-6-1866. Groen, Briefwisseling, III, 828.
Groen an C.A. Wilkens, 's-Gravenhage, 12-11-1875. Groen, Briefwisseling, IV, 854.
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dering heeft geoogst. Ze betroffen de onderhandelingen met België over de afdamming
van de Oosterschelde, de losmaking van Limburg uit de Duitse Bond en de oplossing
van de Luxemburgse kwestie. Bij de onderhandelingen met België zouden Van
Zuylen en Heemskerk te toegevend zijn geweest. Limburg had eerder en zonder
risico's los van de Duitse Bond kunnen zijn gemaakt en door medeondertekening
van het verdrag van Londen zou Van Zuylen onnodige en gevaarlijke verplichtingen
op zich genomen hebben. Van deze kritiek is juist dat Van Zuylen de eerste en de
beste gelegenheid om Limburg uit de Duitse Bond te halen heeft laten voorbijgaan.
Ook blijkt dat hij enigszins in paniek geraakt is door de Pruisische dreigementen,
hetgeen hem verleid heeft tot stappen in de richting van Engeland en Frankrijk. Dit
kan geconstateerd worden op grond van recente studies en vanaf een veilige afstand
terugziende22. Nu kan men begrip hebben voor het gekwetste gevoel van de minister,
die niets goeds zou hebben gedaan. Van zijn kant heeft Van Zuylen echter weinig
gedaan om begrip te kweken bij de volksvertegenwoordiging voor zijn daden.
Integendeel, de eigenschap van drift die hij zichzelf in de ‘Herinneringen’
toeschrijft, is gemakkelijk herkenbaar in de beheerste verslaggeving van de debatten
in de Kamer. Toen daar gevraagd werd naar meer gegevens over de onderhandelingen
met België, bedolf de minister de kamerleden onder alle stukken van de voorgaande
jaren, meer dan zij konden verwerken23. Men verweet Van Zuylen dat hij er behagen
in schiep zich op de voorgrond te stellen en zichzelf lof toe te zwaaien over het
bereikte in de kwesties Limburg en Luxemburg24. Van Zuylen deelde de Kamer mee,
dat volgens Bismarck de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken de vrede van
Europa gered zou hebben. Ook werd geprotesteerd tegen de manier waarop hij de
kritische kamerleden misprijzend toesprak25. De oppositie betrof niet het gehele
kabinet, maar uitsluitend Van Zuylen, waarbij het volgens sommige kamerleden niet
om zijn buitenlands beleid ging, maar om de kwestie-Mijer en zijn standpunt in de
onderwijskwestie. ‘Velen toch hebben tegen die begrooting gestemd in de eerste
plaats en voornamelijk omdat de geheele houding van den heer van Zuylen als lid
van het Kabinet van dien aard was dat zij hem het vertrouwen niet konden schenken’26.
Voor Van Zuylen was er na zijn aftreden geen plaats meer in de Twede Kamer.
Zijn opvolger kon hem slechts het gezantschap in St. Petersburg bieden; het aanbod
kon bovendien pas na een half jaar gerealiseerd worden. Deze post was voor Van
Zuylen een ‘fatsoenlijke ballingschap’, waarin hij weinig te
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Spiertz, ‘Limburg uit de Duitse Bond’; Tamse, Nederland en België, 58-78.
Huizinga, Heemskerk, 75.
Handelingen 1867-1868 (II), 6-3-1868 (91).
Ibidem (I), 23-11-1867 (126-127).
Ibidem (II), 27-4-1868 (390), C.M. Storm van 's-Gravesande.
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doen had en waaraan hij zich zo veel mogelijk onttrok27. Binnen de periode van
anderhalf jaar was de gezant niet minder dan vijf keer in Nederland28. Tweemaal
moest het kabinet hem in naam des Konings sommeren naar zijn standplaats te
vertrekken29. De ontstemming van de toekomstige tsaar over een plotseling vertrek
van de gezant was minder ernstig: hij had nu geen modelsigaar voor een bestelling
in Nederland kunnen meegeven30. Toen Van Zuylen zijn belangrijkste taak had
volbracht, namelijk de begeleiding van de prins van Oranje tijdens diens niet begeerde
reis naar de Russische hoofdstad, nam en verkreeg hij tenslotte ontslag.
Het district Arnhem bezorgde Van Zuylen in september 1871 weer een plaats in
de Tweede Kamer. Dit kamerlidmaatschap heeft vier jaar geduurd. Een deel van
deze tijd is besteed aan voortzetting van de discussie met de volgelingen van Groen
over de rechtvaardiging van zijn conservatisme tegenover de beginselen van de
antirevolutionairen. Herhaaldelijk en provocerend heeft Van Zuylen dit verschil
uiteengezet, eerst tegenover L.W.C. Keuchenius, later tegenover A. Kuyper31.
Hoogtepunt van de verwijdering was het moment dat Kuyper Van Zuylen een renegaat
noemde32. Toen was de scheiding tussen Van Zuylen en de anderen, een groep
kamerleden ‘deelnemende aan de conferentien der Christelijk-Historische richting’,
al een feit. In oktober 1874 was een concept-programma van deze groep opgesteld,
waaronder ook Van Zuylens naam stond afgedrukt. Deze is later doorgestreept33.
Van Zuylen had zich nooit antirevolutionair genoemd. Deze naam was voor hem
een politieke misslag. Hij zou zich de maatschappij zonder de Franse revolutie niet
kunnen indenken en ervoer de uitkomsten - niet de beginselen - als positief. Hij had
wel dezelfde beginselen als Groen, maar verschilde met hem wat betreft de toepassing.
Hij verweet Groen exclusivisme en verklaarde dat niet in het isolement zijn kracht
lag, maar in aanpassing, in het bereiken van het mogelijke34. De antirevolutionairen
behoorden volgens Van Zuylen tot de conservatieve partij. Deze erkende de waarde
van de godsdienst als politieke band tegen excessen van communisme en
revolutionaire woelingen35.
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Van Zuylen aan J. Heemskerk Azn, St. Petersburg, 9-9-1869. ARA, archief Heemskerk.
Doedens, Nederland en de Frans-Duitse oorlog, 57-58.
Ibidem, 48 en 146.
E.W.F. Wttewaal van Stoetwegen aan Van Zuylen, St. Petersburg, 2/21-3-1871. Invent. nr.
78.
Bijvoorbeeld, Handelingen 1866-1867, 25-9-1866 (47), en Handelingen 1874-1875, 14-5-1875
(1333-1334).
Handelingen 1874-1875, 14-5-1875 (1336); Van Zuylens antwoord op 1338.
Invent. nr. 79.
Handelingen 1865-1866, 7-6-1866 (218-219), en Handelingen 1866-1867, 1-3-1867
(253-254).
Handelingen 1865-1866, 23-8-1866 (838), Handelingen 1866-1867, 25-9-1866 (47),
Handelingen 1871-1872, 25-9-1871 (26).
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Door deze stellingname raakte Van Zuylen juist in de tijd na 1870, toen Groen de
antirevolutionairen losmaakte van de conservatieven, buiten spel en werd hij
uitgestoten. Het onderdeel waarin Groen zuiverheid in de leer vroeg, was het standpunt
over het lager onderwijs. Van Zuylen vond diens streven naar grondwetsherziening
niet haalbaar en wilde daarom ook op onderwijsgebied samenwerken met de
conservatieven. Met hen wilde hij, binnen de grenzen van de grondwet, meer vrijheid
voor het oprichten van scholen scheppen36.
Volgens eigen zeggen heeft Van Zuylen als kamerlid en minister steeds een
conservatieve staatkunde voorgestaan. Hij omschrijft deze als: ‘de bakens verzetten
als het getij verloopt’37. Aansluitend hierbij verklaarde hij herhaaldelijk, dat zijn
politiek steeds was het haalbare na te streven, zich tevreden te stellen met het minder
volmaakte, zelfs met het slechte, als erger voorkomen kon worden38. Naast deze twee
pragmatische kenmerken van het conservatisme vertoont Van Zuylen enige andere
inzichten die hem tot een ‘ideaaltype’ van een conservatief maken, zoals dat zelden
in de Nederlandse politiek wordt aangetroffen.
Het ‘zuivere Christendom’ moet de grondslag van elke staat zijn. Tijdens de
Krimoorlog zag Van Zuylen zelfs voor Turkije hierin de enige redding, zonder op
verwezenlijking overigens veel hoop te hebben39. Voor Nederland is die kans wel
aanwezig. Hier zijn twee partijen: één die meent dat het gezag van onderen komt de liberale - en één die dit van bovenaf gevestigd ziet - de conservatieve40. Die laatste
zou in deze tijd waarin de mens de goddelijke openbaring aanvalt, één nationale
partij moeten vormen, die ook in wereldse zaken het gezag van de goddelijke
openbaring erkent. De orthodoxe protestanten zijn er de ware en krachtige kern van.
Bij hen treft men de karaktertrekken aan uit de zestiende en zeventiende eeuw. De
historische beginselen die de kracht en de grootheid van het vaderland in die tijd
hebben uitgemaakt, zijn ook thans
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Handelingen 1874-1875, 28-9-1874 (28), 24-11-1874 (280) en 14-5-1875 (1334).
Van Zuylen, Staatkundige Partijen, 6.
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nog de enige ware grondslagen waarop met gerustheid de toekomst tegemoet gezien
kan worden.
Van Zuylen is niet anti-katholiek in die zin dat hij iets heeft tegen het geloof van
zijn katholieke medeburgers. Hij noemt het in het herdenkingsjaar 1872 een treurig
verschijnsel dat bij een deel van de bevolking de oude vete tussen rooms en onrooms
weer wordt opgewarmd41. Het gevaar schuilt in de macht van Rome. Zijn internationale
politiek bedreigt Nederlands zelfstandigheid. Vandaar dat een minister van
Buitenlandse Zaken niet katholiek mag zijn. Dit nu was wel het geval in het kabinet
dat Heemskerk in 1874 vormde42. Men treft Van Zuylen overigens aan bij de
tegenstemmers van het opheffen van het gezantschap bij het Vaticaan. Deze post
moet behouden blijven als informatiebron.
De christelijke godsdienst dient om revoluties als die van 1848 in Frankrijk hier
te voorkomen. De oorzaak van deze revolutie was dat de lagere klassen niet berustten
in de hun toegewezen plaats, doordat ze de godsdienstzin verloren hadden. Het lager
onderwijs moet daarom niet zozeer aan kennis aandacht schenken als wel aan
opvoeding in christelijke waarden. Hierdoor blijft het volk rustig. Ook voor het
behoud van de koloniën is christelijk onderwijs heilzaam. Er kan alleen een band
tussen de bevolking daar en Nederland zijn ‘indien zaden van Christendom in het
hart van de inlanders geworpen worden en die goed opgroeijen’. Men verkrijgt dan
‘landzaten (...) waarop men rekenen kan en die gehecht zullen zijn aan ons bestuur’43.
De opstand in Brits-Indië van 1857 heeft de gevolgen van het ontbreken van de
godsdienstige band aangetoond.
De dreiging van socialisme en communisme kan door de godsdienst afgewend
worden. Daarvan zijn de beste wapens: huwelijk, familieleven, ouderlijke macht,
eerbiediging van de eed en heiliging van de rustdag. Op grond hiervan pleit Van
Zuylen voor staatsingrijpen om de toestand van de arbeidende klasse te verbeteren.
Aannemers zouden verplicht moeten worden tot zorg voor betere huisvesting bij de
polderwerken ter bevordering van het familieleven. De staat moet hiervoor
voorschotten verstrekken, prijsvragen uitschrijven en het overmatig gebruik van de
werkkracht van kinderen en jonge meisjes in fabrieken tegengaan. Man, vrouw en
kinderen moeten weer kunnen leven naar de ‘inrichting van de natuur’ en de wil
Gods. Van Zuylen stelt tegenover de solidariteit van de burgers, waarvoor de liberaal
J. Kappeyne van de Copello pleitte, het beginsel van het familieleven. De liberalen
stelden de stoffelijke belangen te zeer boven de zedelijke.
De Hogere Leiding die Van Zuylen ervoer in zijn persoonlijk leven en zijn
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Van Zuylen aan Heemskerk, Neerlangbroek, 24-8-1872. Archief Heemskerk.
Heemskerk tekent in zijn dagboek (30-7-1874) aan dat Van Zuylen bezwaar maakt tegen
een katholiek op Buitenlandse Zaken. Archief Heemskerk; Huizinga, Heemskerk, 128-129.
Handelingen 1874-1875, 11-11-1874 (135).
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carrière, gold ook voor het lot van Nederland. Hoewel hij die op de eerste plaats
stelde, wilde hij niet werkloos toezien. Een epidemie bijvoorbeeld is weliswaar een
straf van God, een bezoeking van hogerhand, maar inenting moet gestimuleerd
worden, waarbij ruimte gelaten wordt voor gewetensbezwaarden. In gevallen van
dreigend gevaar hanteert Van Zuylen het adagium van Cromwell: ‘Trust in God and
keep your powder dry’44. Dit speelt een belangrijke rol bij zijn krachtig aandringen
op een sterke defensie, waarvan de conservatieven altijd een nationale kwestie
gemaakt hebben. Op dit punt wil hij geen onderscheid maken in politieke kleur van
de ministers. De roeping die Nederland heeft in de wereld buiten Europa, is door de
leiding van hogerhand gegeven. Afstand doen van de Goudkust, een begin van een
uitverkoop genoemd, is een ontkenning daarvan.
Illustratief voor Van Zuylens conservatieve denken is zijn mening over de
initiatiefwet van S. van Houten betreffende het verbod op kinderarbeid. Hij stemde
wel voor deze wet, maar het ging hem eigenlijk om verbod van werken in fabrieken,
ook voor kinderen boven twaalf jaar. Werken op zich was voor kinderen niet slecht
naast het schoolgaan. Zo werden ze beter op hun plaats in de maatschappij voorbereid.
Om die reden was Van Zuylen ook tegen leerplicht. Bovendien kon nog best wat af
van de geringe hoeveelheid kennis die bij het lager onderwijs werd opgedaan.
Het aantal kiezers was Van Zuylen groot genoeg. Als er wijzigingen in de kieswet
moesten komen, dan wilde hij geen verlaging van de census zoals Heemskerk, maar
kwaliteitsverbetering. Leden van de Raad van State, officieren en doctors zouden
kiesrecht moeten krijgen45.
Van Zuylen wilde de conservatieve krachten bundelen. Zij moesten in de Kamer
een politieke partij gaan vormen om niet door het liberalisme overvleugeld te worden46.
Voor Groen en Kuyper was een conservatief of een liberaal in wezen dezelfde. Van
Zuylens naam, die in 1874 was doorgehaald onder het concept-programma van de
christelijk-historische richting, kwam in 1888 wel voor op papieren van de
conservatieve kiesvereniging Vaderland en Koning te Den Haag47.
Bij de formatie van het kabinet-Heemskerk in 1874 bleek hoe onmogelijk Van
Zuylen zich gemaakt had in de periode 1866-1868. Terugkeer als minister was
uitgesloten, zodat Kuyper terecht aan Groen kon schrijven dat al de ongunst van '66
op Van Zuylen gedebiteerd zou worden48. Als compensatie
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Van Zuylen aan Heemskerk, St. Petersburg, 9-9-1869. Archief Heemskerk.
Van Zuylen aan Heemskerk, Hinderstein, 29-7-1872. Archief Heemskerk. Van Zuylen schrijft
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werd hem het gezantschap in Londen of Brussel in het vooruitzicht gesteld. Bitter
beklaagde Van Zuylen zich, toen in januari 1875 de post in Brussel door een ander
bezet werd49. Pas in oktober van dat jaar kon hem een plaats in Wenen bereid worden.
Voor herverkiezing als kamerlid was hij niet meer in aanmerking gekomen.
De rustige post in Wenen heeft Van Zuylen acht jaar met genoegen waargenomen.
Curieus is dat de nazorg van Groen zich tot in Wenen uitstrekte. Hij hoopt dat de
predikant daar Van Zuylen ‘van zijne illusie van onberispelijkheid zal kunnen
terugbrengen’50. Deze rapporteert hoe hij in aanwezigheid van Van Zuylen een
donderpreek heeft gehouden over afval en compromis51. Ook voor de gewenste
terugkeer naar Nederland heeft Heemskerk gezorgd. Toen deze in 1883 met de
formatie van een kabinet bezig was, seinde Van Zuylen hem dat hij wel een open te
vallen plaats in de Raad van State wilde innemen52. Aan deze wenk kon Heemskerk
gevolg geven. Vanaf september 1883 was Van Zuylen lid van de Raad van State.
Hij bleef dit tot zijn dood, op 1 juli 1894.
De ‘Herinneringen’ zijn door Van Zuylen bedoeld om vooral zijn jeugd en de eerste
jaren van zijn staatkundig leven voor het nageslacht vast te leggen53. Voor de tijd
erna verwijst hij naar gedrukte stukken en aantekeningen die in het Algemeen
Rijksarchief te Den Haag in een grote collectie-Van Zuylen van Nijevelt te raadplegen
zijn. De nummers 53 t/m 128 van de inventarislijst betreffen J.P.J.A. graaf van Zuylen
van Nijevelt. Hiervan is 53 het nummer van de ‘Herinneringen’, terwijl de nummers
54 t/m 81 de bijlagen ertoe bevatten. Deze zijn door Van Zuylen zelf samengesteld
en in de tekst als ‘Bijlage’ aangegeven. Soms zijn alleen de omslagen aanwezig.
De ‘Herinneringen’ zijn opgeschreven in een cahier. Van Zuylen heeft de tekst na
zijn thuiskomst in 1883 aan zijn toen nog thuis wonende dochters gedicteerd. Het
voordeel voor de bewerker was dat het schrift goed leesbaar was, in tegenstelling tot
dat van Van Zuylens eigen hand, waarmee de pagina's na 1883 beschreven zijn.
Tegenover dit voordeel van de leesbaarheid stond het nadeel van de dikwijls fonetische
spelling van persoons- en plaatsnamen; deze laat zien dat het gedicteerde moeilijk
verstaanbaar is uitgesproken. De spelling, in de handschriften variabel en niet altijd
onberispelijk, is in deze uitgave ontleend aan die van Van Zuylen in gedrukte stukken.
Voor het gebruik van de hoofdletter is een uitzondering gemaakt. Van Zuylen
bediende zich hiervan als
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het woorden beginnend met ‘staat’ betrof of een functie aangevend. In de annotatie
zijn adellijke titels vermeld. Dit past bij het aristocratische karakter van de
diplomatieke en andere kringen waaruit de personen zo overvloedig door Van Zuylen
zijn vermeld.

Nederlandse historische bronnen 2

216

[Tekst]

1

1

(noot bij de titelpagina van de ‘Herinneringen’) Tijdens de samenstelling van de
‘Herinneringen’ had Van Zuylen vier kinderen: Susette Ida, Anna Elizabeth, Philip Julius
en Robert.
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Hoofdstuk I. Geboorte Luxemburg; eerste verblijf Utrecht, Rotterdam.
1819-1838.
Kan men zich herinneren hetgeen men op zijn vijfde jaar gezien heeft, of herinnert
men zich slechts hetgeen men later van dien tijd vernomen heeft? Dit is een vraag
welker beantwoording ik gaarne aan anderen overlaat. Zooveel is zeker, dat ik in
mijne verbeelding een flauw beeld voor mij zie van Luxemburg en van een
buitenverblijf in de nabijheid, Dommeldange genaamd, behoorende aan zekeren heer
Collart en van een landelijk feest voor de wijnoogst, waar het vrij levendig toeging
en de most niet gespaard werd2.
Mijn vader (bijlage 1)3 was toen generaal-majoor, provinciaal kommandant en
commissaris voor de bondsvesting, welke betrekking hem dikwerf in botsing bracht
met de Pruissische militaire autoriteiten4. Hij had eene zeer eervolle carrière achter
zich, had deelgenomen aan de campagnes van Napoleon in Spanje, Duitschland en
Rusland (bijlage 2 en 3)5 en werd op 30 jarigen leeftijd adjudant-generaal in Franschen
dienst. Die graad in ons leger niet bekend zijnde, trad hij in 1814, na zijn eervol
ontslag gevraagd te hebben in den rang van kolonel bij ons over.
Als chef van den staf van de divisie-Perponcher nam hij groot deel aan de bataille
van Quatrebras, de eerste voorzieningen genomen hebbende om die stelling krachtig
te verdedigen, vóórdat de Prins van Oranje en de generaals op het terrein aanwezig
waren6. Hij bewees ook uitnemende diensten bij Waterloo, waarvoor hem de
Willemsorde 3e klasse ten deel viel en later de bevordering tot generaal7. Uit de
gratificatie voor die Campagne verleend, liet

2

3
4

5

6
7

Charles Joseph Collart, notabele bij het goedkeuren van de Grondwet van 1815, bezat het
slot Dommeldange bij Luxemburg (stad) en daarbij behorende domeinen en ertssmelterijen.
Hij had deze geërfd van zijn vader Charles Joseph Collart (1725-1812).
‘Brieven van zijn vader’, invent. nr. 54. Zes brieven 1814-1823 van Pieter Hendrik baron
van Zuylen van Nijevelt.
Luxemburg was een Pruisische vesting; de gouverneur en de kommandant werden door de
Pruisische koning benoemd. Er zijn talrijke konflicten geweest tussen de Pruisische officieren
en de landelijke en stedelijke autoriteiten. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, I, 4-8.
‘Brieven van zijn vader uit Spanje’, invent. nr. 55. 47 brieven 1808-1810 van P.H. baron van
Zuylen van Nijevelt over zijn veldtocht in Spanje. Ze zijn genummerd in verband met
zoekraken; vijf zijn kennelijk verloren gegaan. ‘Brieven uit Duitschland en Rusland’, invent.
nr. 54. Alleen omslag aanwezig.
Uyterschout, Beknopt Overzicht, 243-245.
Over de rol van Van Zuylen zie: Vels Heijn, Glorie zonder helden, 116, 189, 192 en 269.
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hij te Parijs het zilveren tafelservies maken, waarvan wij ons nog dagelijks bedienen.
Vele wonden en de doorgestane vermoeijenissen hadden echter het gestel van mijn
vader ondermijnd, zoodat hij zich genoopt zag in het jaar 1824 te verzoeken op
disponibiliteit gesteld te worden, nadat hij reeds twee jaren tevoren een lang verlof
tot herstel van gezondheid had moeten vragen. Het verblijf te Luxemburg was voor
hem door een groote mate van geluk, maar ook door vele beproevingen gekenmerkt.
Hij zag daar namelijk zijne vurigste wenschen bekroond, door zijn huwelijk met
mijne moeder8, dat ten huize van mijn oom Aarnoud9, toen te Dordrecht gevestigd,
aldaar den 6n Maart 1817 had plaats gevonden, maar hij had er het ongeluk drie
zoons, één ouder en twee jonger dan ik, te verliezen; zij zijn er op het militair
evangelisch kerkhof begraven, onder een klein monument, hetwelk ik een paar malen
heb doen herstellen, om het in goeden toestand te behouden. De ergste beproeving
was echter zijne zoo geschokte gezondheid, waarvoor de fijne lucht der Ardennen
niet bevorderlijk was, terwijl eene onaangename verhouding met de Pruissische
militaire autoriteiten der bondsvesting evenzeer ongunstig op zijn gestel werkte.
Na het vertrek uit het Groot-Hertogdom vestigden mijne ouders zich te Utrecht
aan de Plompe toren10 naast een huis door mevrouw van Amerongen bewoond, wier
jongste kinderen zoodoende mijne eerste speelgenoten werden11. Aan de overzijde
was het huis van mijn grootvader, die vroeger op het huis Marienhof te Maarssen en
naderhand te Oudwijck woonde12.
Tusschen vader en zoon bestond eene hartelijke en vertrouwelijke omgang, doch
de hereeniging was slechts van korten duur, vermits mijn vader reeds in het begin
van 1825 op ruim 42 jarigen leeftijd overleed13.
Ik zal niet beproeven de diepe rouw mijner moeder te beschrijven; genoeg is het
aan te stippen, dat geen huwelijk gelukkiger kon geweest zijn dan het hare. Mijn
vader was dan ook naar alle beschrijvingen een voortreffelijk mensch; aan de
eigenschappen van een uitnemend militair, een zeer beslist en energiek karakter,
paarde hij de zachtere hoedanigheden, die zooveel bijdragen om het leven te
veraangenamen en een vrolijk opgeruimd gestel, dat evenwel wel eens, naar't schijnt,
ten koste van anderen aan scherts botvierde. Als beoefenaar der wetenschappen werd
mijn vader evenzeer gewaardeerd, zooals onder

8
9
10
11

12

13

Susanna Martha van Zuylen van Nijevelt. Zie BIJLAGE III.
Arnout baron van Zuylen van Nijevelt, broer van Susanna Martha. Zie BIJLAGE III.
Plompetorengracht H nr. 663, nu bestaand als nrs. 20 en 20a.
H.M. des Russischen rijksbarones de Smeth, echtgenote van A.J. baron Taets van Amerongen.
De jongste kinderen waren Henriëtte (geb. 1815), Felicie (geb. 1817) en Theodore (geb.
1821).
Philip Julius graaf van Zuylen van Nijevelt, wonend in het huis Plompetorengracht H 672.
Mariënhof was een huis gelegen aan de Diependaalselaan aan de Vecht te Maarssen. Het
huis Oudwijk is tegenwoordig een schooltje achter de H. Hartkerk.
25 januari 1825.
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anderen blijkt uit een artikel in de Algemeene Konst- en Letterbode van den 11n
Februarij 182514.
Dat zijne veeljarige gevaarlijke ziekelijke toestand mijn vader tot eene ernstige
levensbeschouwing leidde, was mijne moeder tot groote troost, die ook zelve
waarschijnlijk het offer moest brengen harer aardsche liefde om Gods liefde beter
te waardeeren. Van de treurige tijden die den dood mijns vaders volgden heb ik eene
flauwe herinnering o.a. van mijne woede tegen den vrederechter15, die ik het huis
wilde uitzetten, omdat het vervullen zijner ambtsplichten mijne moeder deed weenen.
Ik had als kind zeer veel te lijden van den drift, dien ik met grijze haren nog niet
geheel overwonnen had.
Mijn grootvader, die dan 20n Februarij 1826 overleed (bijlage 4)16 kan ik mij nog
wel voorstellen; een klein man met gepoederd haar en doordringende zwarte oogen,
zeer aangenaam en vrolijk in den omgang. Hij was in zijn jeugd officier der Garde
van den stadhouder Willem V, maar de zoogenaamde patriotiesche beginselen
toegedaan, in tegenstelling van zijn ouderen broeder17, mijn moederlijke grootvader,
en de overige familie, die streng conservatief waren; dit verschil van politieke en
kerkelijke denkwijze, bracht wellicht eenige verkoeling, maar toch geene blijvende
onmin teweeg.
Mijn beide grootvaders waren de twee eenige zoons van een der toenmalige
burgemeesters van Rotterdam18 die aldaar op een grooten voet leefde. De oudste bleef
te Rotterdam gevestigd en huwde eene rechtstreeksche afstammelinge van den
beroemden Hugo de Groot19, wier zuster20 met den heer Groeninx van Zoelen van
Ridderkerk in het huwelijk trad.
De tweede zoon werd verbonden met eene juffrouw de Wacker van Son21, eene
familie, die thans uitgestorven is en de drie dochters van mijn overgrootvader hadden
tot man de eene de heer Verstolk, die geene kinderen naliet en de beide anderen de
heeren Grovestins en van der Hoeven22.

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Het overlijden van Pieter Hendrik wordt hierin een gevoelig verlies genoemd voor de
natuurkundige wetenschappen. Hij was bekend door zijn thermo-electrische proefnemingen.
Deze kwam het bezit vastleggen i.v.m. de erfenis. De vrederechter, juge de paix, is in 1827
vervangen door het kantongerecht.
Volgens het Nederland's Adelsboek overleed Philip Julius op 21 februari. ‘Mijn Grootvader’,
invent. nr. 54. 23 brieven 1787-1812 van P.J. graaf van Zuylen van Nijevelt.
Jacob van Zuylen van Nijevelt (1739-1805).
Jacob van Zuylen van Nijevelt (1699-1753).
Adriana Maria Cornets de Groot (zie BIJLAGE III).
Elisabeth Cornets de Groot.
Clara Helena de Wacker van Son (zie BIJLAGE III).
Volgens opgave van de gemeentearchivaris te Rotterdam hadden Jacob van Zuylen van
Nijevelt en Aletta Johanna Timmers niet drie maar twee dochters. Susanne Everdine was
gehuwd met Abraham Verstolk en Marthe Marie met Adriaan van der Hoeven. Van een
huwelijk van een Van Zuylen van Nijevelt met een Van Grovestins is geen spoor gevonden.
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Om op de huishouding van mijn grootvader te Utrecht terug te komen, deze bestond
bij zijn overlijden uit zijne weduwe en mijne drie tantes, Suze, Jeanne (later mevrouw
van Spaen van Biljoen) en Henriette23.
De eenige broeder van mijn vader (bijlage 5)24 was slechts 33 jaren oud (in
November 1821) te Batavia overleden, als majoor der Hussaren, zoodat hij nog eene
goede carrière had kunnen maken. Hij had echter door zijne losbandigheid en het
aangaan van veel schulden zijne ouders veel verdriet veroorzaakt, en het schijnt dat
bij zijn plotseling overlijden aan cholera morbus zijne administratie in verwarden
toestand was achtergelaten.
Mijne moeder, na een zevenjarig huwelijk weduwe geworden, zag niet alleen haar
aardsch geluk verstoord, maar geraakte daardoor ook in zeer bekrompen geldelijke
omstandigheden, te grievender, omdat het voor dien tijd aanzienlijk inkomen van
haren man hem veroorloofd had op ruimen voet te leven. Zij nam dan ook gaarne
het aanbod van haren oudsten broeder25, die met zijne beide ongehuwde zusters26 te
Rotterdam was blijven wonen, aan, om zich ook aldaar te vestigen.
Tengevolge dezer schikking werd het tijdelijk verhuurd ouderlijk huis, dat zeer
groot was, weder betrokken27. Een gedeelte was voor mijne moeder, mijne zuster28
en mij, en eene Zwitsersche bonne29 afgezonderd; het déjeuner werd afzonderlijk
genomen maar het middagmaal vereenigde de geheele familie, en na het souper werd
de dag besloten door eenen korten huiselijken Godsdienst, door mijnen oom geleid.
Deze was een der beminnelijkste menschen dien ik ooit gekend heb (bijlage 6)30. Een
Christen in den vollen zin des woords, openbaarde zich zijn Christendom in de liefde,
streng voor zich zelven was hij toegevend voor anderen, en de vrede zijner ziel stemde
hem tot eene dankbare tevredenheid met zijn lot, die zich zelfs in de treurigste
omstandigheden niet verzaakte.
Mijne oudste tante, Jacoba (bijlage 7)31, die in hare jeugd aan zware zwaar-

23
24
25
26
27

28
29
30

31

Susanne Henriëtte; Jeanne Maria Catherine, gehuwd met Alexander Jacob Spaen; Henriëtte
Catherine Martha (zie BIJLAGE III).
Arnoud Jacob baron van Zuylen van Nijevelt.
‘Oom Aarnoud broeder van mijn vader’, invent. nr. 54. Alleen omslag aanwezig.
Jacob Abraham baron van Zuylen van Nijevelt (zie BIJLAGE III).
Jacoba Elisabeth en Elisabeth Johanna Adriana.
In de notariële akte d.d. 28-12-1855 over de erfenis van Jacob Abraham staat het huis
genoemd: ‘aan den Haringvliet, wijk M, nr. 39’. Coll. Van Zuylen van Nijevelt nr. 105,
invent. nr. 87.
Adriana Maria Jacoba Wilhelmina (zie BIJLAGE III).
Jannette Jeppe.
‘Oom Jacques’, invent. nr. 56. Een soort geloofsbelijdenis (kort verslag van de weldaden
Gods aan hem bewezen) van vijf bladen, geschreven in januari en februari 1838 voor broeders,
zusters en kinderen. In de inventaris staat vermeld: ‘Brieven van zijn oom Jacques’.
‘Coosje en Betje’, invent. nr. 56. Alleen omslag aanwezig.
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moedigheid geleden had, had een opvliegend lastig karakter, hoewel zij steeds het
goede voor had, terwijl de jongste, Elisabeth, door verstand uitmuntte en een
aangenamen omgang had, maar door eene ziekelijkheid, die van jaar tot jaar toenam,
zich van lieverlede geheel aan den gezelligen kring moest onttrekken.
Mijne eerste lessen ontving ik te Rotterdam tehuis onder het opzicht mijner goede
moeder; die lessen werden echter des zomers afgebroken door een verblijf bij andere
leden der familie; gewoonlijk bracht mijne moeder een paar maanden door bij mijn
oom den Gouverneur van Noord-Brabant, later van Zeeland, van Vredenburch, soms
ook bij mijn oom Jan32, Gouverneur van Friesland en de rest van het goede seizoen
bij mijn oom Aarnoud33 te Keppel. Ik nam aldaar deel aan de lessen van mijn neef
Jacob34; hoewel hij, drie jaren ouder zijnde, mij in alles ver vooruit was, verhinderde
dit verschil van jaren niet, dat wij elkander sedert onze kindschheid zeer waren
toegedaan, eene vriendschap, die steeds ongestoord tusschen ons bestaan heeft en in
latere jaren slechts is toegenomen.
Men kan zich thans moeilijk meer de zwarigheden voorstellen die voor eene halve
eeuw nog aan het reizen, zelfs op korte afstanden, verbonden waren, en men meende
reeds in den gouden eeuw te verkeeren, door de stoombooten die pas in de vaart
gekomen waren, maar nog betrekkelijk zeer langzaam voeren in vergelijking tot de
snelheid die later verkregen is. Van de trekschuit werd nog ijverig gebruik gemaakt;
men huurde de roef af, en wanneer men geen haast had, was die gelegenheid, wanneer
met kleine kinderen moest gereisd worden, nog zoo slecht niet. Ik herinner mij nog
een dergelijke reis met mijne moeder en zuster en de Zwitsersche bonne van
Rotterdam naar Leeuwarden; 1e station Bijdorp bij Voorschoten bij de nichten van
der Hoeven35, dan naar Amsterdam verder per trekschuit, naar Harlingen per
stoomboot over de Zuiderzee en dan wederom per schuit. Voor de reis naar Keppel
was mede nachtverblijf onderweg onvermijdelijk, gewoonlijk was dit te Lent over
Nijmegen36. Lang te voren moest alles beraamd en het logement en het rijtuig, en
welk een rijtuig, met een nuchteren koetsier, zoo luidde de brief, besteld worden.
Geen der minste zorgen waren de koffers en zekere blikken doos die er altijd in
moest, waardoor mijn ingeboren lust tot vrij beweging reeds vroeg op de proef gesteld
werd. Te Doesburg hield de straatweg op, dan ging het met moeite met vier paarden
door het zware zand verder; ik denk nog aan de stof op die zonnige wegen, want het
was toen des zomers warm, en de zachtmoedig-

32
33
34
35
36

Jan Adriaan baron van Zuylen van Nijevelt.
Arnout, als noot 9.
Jacob Pieter Pompejus baron van Zuylen van Nijevelt, zoon van Arnout.
Drie dochters van Marthe Maria en Adriaan van der Hoeven bewoonden huize Bijdorp.
Waarschijnlijk werd de weg naar Lent gevolgd via Papendrecht, Sliedrecht, Gorinchem,
Tuil, Ophemert, Tiel en Ochten.
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heid waarmede mijne moeder in hare zware weduwerouw die kleine ongemakken
weêrstond.
De laatste dezer reisjes had in den zomer van 1830 plaats. Eenigen tijd voor het
uitbreken der Belgische revolutie logeerden wij te Middelburg en gedurende ons
verblijf bracht de Prins van Oranje er eenige dagen door om er de schutterij te
inspecteeren. Hij stapte in het Hôtel van den gouverneur in de Abdij af; bij die
gelegenheid zoude er eene receptie zijn en waarschijnlijk om daardoor de mogelijkheid
te hebben mij in de gunst aan te bevelen van den Prins, onder wiens bevelen mijn
vader te Quatrebras en te Waterloo gestreden had, besloot mijne moeder tegenwoordig
te zijn; dit geschiedde dan ook en de Prins was jegens mij bijzonder welwillend,
terwijl mijne moeder, in hare lichtere rouw dan gewoonlijk, door hare bevalligheid
grooten indruk maakte. De hoop dat de lijdende toestand waarin zij sedert den dood
van mijn vader verkeerde langzamerhand zoude verbeteren werd echter niet
verwezenlijkt. Zij begaf zich van Zeeland naar Keppel, maar door gedurige koortsen
verminderden hare krachten hoe langer zoo meer en zij kwam in den herfst in
zorgelijke omstandigheden te Rotterdam aan; toch overleed zij nog onverwacht
evenals haren echtgenoot nog geen 43 jaar oud geworden zijnde. Zij had den vorigen
avond met ons thee gedronken en ik had mijne goede moeder in een armstoel naar
eene logeerkamer op de eerste verdieping gerold, waar zij sliep om niet te behoeven
de trappen af te klimmen om in het salon te komen; ik kon toen weinig denken, dat
dit de laatste liefdedienst zoude zijn, die ik haar, aan wie ik zoo gehecht was, op
aarde zoude kunnen bewijzen. Zij had een zeer beminnelijk karakter en was ook
algemeen bemind; maar zij moest de waarheid ondervinden van dit woord der Heilige
Schrift, dat men door vele beproevingen het Koninkrijk der Hemelen beërft. Het
moet haar veel gekost hebben met gelatenheid haar schijnbaar harde lot te dragen,
maar zij eindigde met zich geheel aan Gods wil te onderwerpen en met een vol
vertrouwen op het zoenoffer van Christus zonder vrees den dood tegemoet te gaan.
(bijlage 8)37. Het 43e was een harer geliefkoosde gezangen38, en sprak volkomen hare
gemoedsstemming uit.
Ik bleef na den dood mijner moeder nog ruim drie jaren in het huis mijner oom
en tantes; veel, misschien te veel aan mijzelven overgelaten, daar ik slechts eenige
privaatlessen had en hoewel mijn meesters over mij tevreden waren, had ik veel
vrijen tijd en het verwondert mij, dat mijn oom niet eerder bedacht was mij eene
school te doen bezoeken. In de lente van het jaar 1834 besloot hij echter daartoe. Ik
ben overtuigd dat het voor hem eene opoffering was mij zijn huis te doen verlaten,
en dat hij meende in mijn belang te handelen, door mij aan eene omgeving te
onttrekken, waarin ik weinig omgang met jongens van mijne jaren vond, waartoe
het aristocratisch denkbeeld veel bijdroeg, om zich

37
38

‘Brieven van zijn moeder’, invent. nr. 57. Zeven brieven (1825-1830).
Gezang 43 begon in die tijd met de regel: ‘Hoog, omhoog, het hart naar boven, hier beneden
is het niet’. Later is de eerste regel gewijzigd in: ‘'t Oog omhoog, het hart naar boven’ (in
het nieuwe Liedboek voor de kerken komt dit gezang niet meer voor.)
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niet te mengen met hen, die beschouwd konden worden tot de 2e of 3e Sociëteit te
behooren. Een plebeeïsche pet te dragen was mij niet geoorloofd; het dineeren aan
eene table d'hôte of het reizen in de diligence, althans voor de ouderen, werd zeer
afgekeurd; in één woord het ‘noblesse oblige’ werd ook op het gewone leven en
bijvoorbeeld ook op de kleeding toegepast. Zoo doende was mijn omgang
hoofdzakelijk bepaald tot de drie jongere zoons van den heer van Reede van
Oudshoorn39 die van mijne jaren waren, doch allen jong overleden. De keus mijner
school, waarschijnlijk door den Franschen predikant Secretan, wiens Katechisatie
ik gedurende mijn schooltijd volgde, aanbevolen, was in alle opzichten zeer
ongelukkig. De meester was zekere heer Hisely, een Zwitser, gewezen gouverneur
met eene ex-gouvernante40 gehuwd, die te 's-Gravenhage eene kostschool had
opgericht in verbinding met hetgeen men thans eene hoogere burgerschool zoude
noemen, waarbij hij leeraar was voor de Fransche taal, de litteratuur en de
geschiedenis, terwijl de voornaamste wetenschappelijke vakken onderwezen werden
door den verdienstelijken heer Verdam, later hoogleeraar te Leiden. Die school werd
gehouden boven de Korenmarkt41; een Engelschman42 gaf er les in zijne moedertaal;
van het Duitsch was, zonderling genoeg, geen sprake; de keuze van een Zwitser om
de vaderlandsche geschiedenis te doceeren mag ook zonderling genoemd worden.
Uit het bovenstaande blijkt dat het Latijn en Grieksch niet op de dagschool beoefend
werden, zoodat hetgeen voor mij hoofdzaak had moeten zijn, bijzaak werd, waarvan
het gevolg was, dat mijne vorderingen in de oude talen, onder de leiding van den
heer Hisely, veel te wenschen overlieten.
Leerde ik weinig, ik vermaakte mij nog minder, en de twee jaren die ik bij hem
doorbracht behooren tot de ongelukkigste van mijn leven. Door de goede lessen
tehuis ontvangen had ik een afschrik om de waarheid te kort te doen. De heer Hisely
maakte hiervan een zeer onedelmoedig gebruik door mij uit te hooren over al het
verkeerde dat er plaats vond; ik kreeg dus zeer ten onrechte onder mijne
medescholieren den naam van aanbrenger, verklikker, en werd als een paria behandeld,
althans in het begin, later geleerd hebbende mij aan de inquisitoire verhooren van
den meester te onttrekken. Zaterdag 's middags en Zondag was het geoorloofd uit te
gaan, eene vergunning waarvan veel door mij werd gebruik gemaakt, ten gevolge
van het aantal familieleden of vrienden aan wie ik was aanbevolen. Onder de eerste
behoorde mijn oom Cees43, die mij

39

40
41
42
43

Drie zoons van Johan Fredrik van Reede van Oudshoorn van de leeftijd van Van Zuylen
waren Lieve Lucas Martinus Isaac, Willem Ferdinand en Eliza Constant, wonende Haringvliet
ZZ, M 35. J.F. van Reede van Oudshoorn was ontvanger der in- en uitgaande rechten.
F.P. Ador.
Aan de Prinsengracht boven het Korenhuis. Zie Residentiealmanak, 1834, 157-158.
C. Smyth.
Cornelis baron van Zuylen van Nijevelt; hij was een belangrijk man in Réveilkringen. Hij
publiceerde o.a. Het Liberalismus. Amsterdam, 1828. Over hem: Kluit, Réveil, 188-192.
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veelal des Zondags uitnoodigde en dan verlangde, dat ik een les uit den
Heidelbergschen Katechismus voor hem geleerd had; ander invitatiën des Zaterdags
werden nu en dan door eene theatervoorstelling gevolgd, zoodat het aan afwisseling
niet ontbrak. Dit vroegtijdig uitgaan bij personen die mij aanvankelijk geheel vreemd
waren, was voor mijne ontwikkeling waarschijnlijk voordeelig; ik kwam zoodoende
in aanraking met de familiën Sloet, Groeninx, Grovestins, Gevers, van der Hoeven,
van Nagell, de Smett en van Reenen44.
Onder de min aangename herinneringen van mijn schooltijd behoort eene aanval
van mazelen, die ik op een zolderkamertje onder verpleging eener grommige oude
ziekenoppasseres moest uitvieren. De doctor had jonge groenten voorgeschreven die
volstrekt niet in mijn smaak vielen en die door mij, zeker zeer onvoorzichtig, in de
goot werden geworpen met het gevolg dat er eene verstopping plaats had, die bij
eene sterke regenbui eene overstrooming in het huis teweegbracht, hetgeen mij eene
niet malsche terechtwijzing bezorgde; ik was hier echter zoo zeer aan gewoon, dat
ze alle uitwerking op mij miste. De heer Hisely kon mij niet uitstaan en ik beschouwde
hem wederkeerig als een onverdragelijk wezen; voor geen mijner schoolmakkers
had ik eene bijzondere genegenheid en er waren onder hen bepaald slechte sujetten;
één hunner maakte een einde aan zijn leven kort nadat hij de school verlaten had.
Gewoon met liefde behandeld te worden, was niets mij te veel om mijn oom, dien
ik hartelijk beminde, genoegen te geven; vrees voor straf had echter op mij weinig
uitwerking en de zeer onoordeelkundige bedreiging van den heer Hisely, om mij als
een onverbeterlijk sujet, die zijne geheele school bedierf, te zullen wegzenden, lokte
steeds bij mij het antwoord uit; ‘hoe eer hoe liever’.
Eene andere straf bestond hierin dat men buiten moest staan, wanneer des morgens
een kapittel in den bijbel gelezen werd; men kan hieruit opmaken dat 's mans opvatting
van het Evangelie eene zonderlinge was45. Met de onder-
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In het bevolkingsregister van Den Haag (1823-1835) staan vermeld:
Anton Sloet van Oldruitenburghx, ontvanger-generaal; W.J.Ph. Sloet van Oldruitenburghx,
ambtenaar en W.J.Ph. baron Sloet van Toutenburgx, ambtenaar;
Groeninx van Zoelen van Ridderkerkx, lid van de Staten-Generaal;
Carel Frederik van Grovestins, kamerheer;
D.C. Gevers van Endegeestx, lid van de Staten-Generaal, Hugo Gevers van Endegeest,
raadsheer en R.A. Gevers van Endegeestx, ambtenaar;
J.A.C. baron van Nagelx kamerheer en K.A.D. baron van Nagel van Ampsen, rentenier,
kamerheer;
Th.P. baron de Smeth van Alphenx, kamerheer;
J. van Reenen, rentenier.
De enig vermelde Van der Hoeven die in aanmerking komt als gastheer voor Van Zuylen

45

zou zijn: Robertus Valerius van der Hoeven, ambtenaar. De met eenx aangegeven personen
wonen in de wijk rond het Lange Voorhout, wijk 1.
Pikant in verband met de latere verhouding tussen Van Zuylen en Groen van Prinsterer is
het oordeel dat Groen in deze tijd over Hisely heeft: ‘een zeer kundig man en voor mij een
trouwhartig vriend’. Groen, Briefwisseling, I, 76.
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meesters was het ook slecht gesteld en het eenige waarvan ik wezenlijk nut had waren
de lessen van den heer Verdam over algebra en meetkunde, waarbij ik gewoonlijk,
doch veelal tevergeefs, om de eerste plaats kampte met zekeren Reuther, later generaal
en minister van Oorlog.
Toen mijn oom eindelijk begreep mij de school van den heer Hisely te moeten
doen verlaten, was ik in het Latijnsch en Grieksch nog zoo weinig gevorderd, dat ik
niet op eene hoogere klasse van het gymnasium te Rotterdam kon worden opgenomen;
hij wenschte mij dus door privaatlessen voor de hoogeschool voor te bereiden; ik
nam die lessen bij een der praeceptoren, den heer Sluiter, die pas gepromoveerd, nog
meer student dan paedagoog was. Ik kreeg toen ook nog eenige privaatlessen in de
moderne talen Fransch, Engelsch en Duitsch, maar was overigens geheel meester
van mijn tijd, indien ik slechts stiptelijk om 4 uur aan het diner en om 10 uur aan het
souper verscheen. Het déjeuner nam ieder der huisgenoten afzonderlijk op zijn eigen
kamer. Veel tijd beschikbaar hebbende, las ik veel, waartoe de aanzienlijke boekerij
van mijn oom ruimschoots gelegenheid aanbood. Ik geraakte hierdoor wel op de
hoogte der Fransche litterature en las ook verschillende goede geschiedkundige
werken, maar maakte buitendien door de leesbibliotheek kennis met een tal van
boeken die ik beter gedaan had ongelezen te laten. Men geeft zich mijns inziens
doorgaans niet genoeg rekenschap van den invloed die eene slechte keus van boeken
uitoefent. Dat beslist ongodsdienstige of onzedelijke boeken verderfelijk zijn. zal
wel algemeen erkend worden, maar ook zoogenaamde goede romans, zelf[s] die een
godsdienstigen geest ademen hebben eene nadeelige strekking. Zij verplaatsen toch
den lezer in eene denkbeeldige wereld en men schept zich hierdoor idialen die slechts
tot smartelijke teleurstellingen leiden wanneer men daarmede de werkelijkheid
vergelijkt.
De litteratuur der zoogenaamde encyclopedisten van het laatst der vorige eeuw,
die in mijne jongelingsjaren nog in trek was, heeft mij weinig geschaad. Onder alle
afwijkingen heb ik steeds in mijn hart eerbied voor den Godsdienst gehad en het
gevoel dat een waarlijk geloovig man ook een gelukkig mensch was. Hiertoe heeft
ongetwijfeld het voorbeeld van mijn oom Jacques, die onder vele beproevingen altijd
opgeruimd was, veel bijgedragen; bij hem was het te zien dat een verborgen omgang
met God eene onuitputtelijke bron van tevredenheid was. Hij was mij bijzonder
genegen en ik had hem lief met eene teederheid die men hoogst zelden in de
betrekking, waartoe wij tot elkander stonden, zal aantreffen. Nog kan ik mij levendig
de smart voorstellen die ik ondervond toen hij op een avond, gedeeltelijk verlamd
tengevolge eener beroerte, werd tehuis gebracht. Hoewel de genezing spoedig en
volkomen was, bleef dit treurig schouwspel steeds in mijne gedachte en ik had geen
rust wanneer hij niet tijdig tehuis kwam van de verschillende vergaderingen die hij
moest bijwonen. Ik ging hem dan tegemoet en menig uur werd door mij op
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straat in pijnlijke onzekerheid doorgebracht tot hij terugkwam; gebeurde er iets,
meende ik, zoude ik er dan toch bij tegenwoordig zijn om hem te kunnen verplegen.
Voor mijn vertrek van Rotterdam (bijlage 9)46 genoot ik nu nog eenige bijzondere
lessen van den predikant van den Ham, met Kerstmis van het jaar 1837 gevolgd door
mijne aanneming tot lidmaat der Nederduitsch Hervormde Kerk, met een groot aantal
andere personen. Vroeger had ik privaatlessen van den godsdienstonderwijzer
Rozenraad gehad, die mij met de leer van den Heidelbergschen Katechismus in zijne
strengste opvatting bekend maakte; ik had tegen die leer vele bedenkingen en naar
het mij destijds voorkwam onoverkomelijke bezwaren, waarop men mij geruststelde
met de opmerking dat ik later wel tot een andere inzage zoude komen. Die profetie
heeft zich slechts gedeeltelijk vervuld; veel van hetgeen ik als jongeling niet begreep
en met Gods liefde en rechtvaardigheid niet kon rijmen, kan ik ook thans niet
verklaren, maar ik heb geleerd in dat onverklaarbare geloovig te berusten en dit is
naar mijne overtuiging het eenige middel om die moelijkheden en andere uit de
schijnbare tegenstrijdigheden van Gods woord voortvloeiende, te boven te komen.
Zij baren mij althans geen meer zorgen, en mijne rede vindt niets onredelijks in
het feit, dat mijne beperkte vermogens het eeuwige onzienlijke en geestelijke niet
op eene wijze kunnen doorgronden die alle raadselen oplost.

Hoofdstuk II. Hoogeschool Utrecht, reis Italië, attaché 's Hage, Hannover,
Berlijn; secretaris van legatie Weenen. 1838-1847.
In de eerste dagen van het jaar 1838 begon ik mijn academische loopbaan1.
De groentijd was kort en liep zonder veel onaangenaamheden af en reeds op den
17n Juni werd ik tot het afleggen van het zoogenaamd Mathesis examen toegelaten2.
Dit moest voor mijn oom eene verrassing zijn en onuitsprekelijk was mijn vreugde
toen ik hem vóór de groote vacantie te Rotterdam teruggekeerd, kon mededeelen,
dat dit examen achter den rug was en ik daarbij een eerste graad had verworven.
Gedurende die vacantie bracht ik eenige weken

46

1
2

‘Brieven en stukken 1837’, invent. nr. 58. Afschrift (d.d. 11-3-1842) van uittreksel uit
geboorteregister van Luxemburg; (gedrukte) geloofsbelijdenis d.d. 13-12-1837; twee brieven
van oom Jacques met (godsdienstige) overdenkingen; de een (5-4-1832) bij zijn vertrek naar
Den Haag, ‘Aan mijnen lieven en beminden Jules om meermalen, ja dagelijks door hem
gelezen en herdacht te worden’, de ander (15-1-1838), ‘Aan mijnen lieven Jules’.
Aan de hogeschool te Utrecht ingeschreven op 24 januari 1838.
Het mathesis was een soort wiskundige propedeuse. Huizinga, Heemskerk, 230.
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met hem te Ehze door, en daarop nog eenigen tijd te Rotterdam met Kerstmis. Dit
was de laatste maal dat ik het voorrecht genoot met hem om te gaan, want kort na
mijne terugkomst te Utrecht op den 12n Februarij 1839 ontving ik de verpletterende
tijding, dat de zoo teeder beminde oom plotseling overleden was3; zóó zacht was zijn
einde, dat hij als nog rustig slapende des morgens dood in zijn bed gevonden werd.
Mijne droefheid was toch tot eene zekere mate getemperd, door een gevoel aan rust
dat ik verlost was van angst die mij aanhoudend kwelde voor de gevolgen van een
tweeden aanval van beroerte die hem in eene ellendigen toestand zoude hebben
kunnen brengen; ik verheugde mij dan ook in de overtuiging dat de verwisseling
voor hem eene gelukkige was, maar op mijn eigen gemoed had de gebeurtenis een
allerverderfelijken indruk. In mijn eigenwaan en mijn trots, meende ik dat God mij
onrecht deed, na mij zoo vroeg van mijne ouders beroofd te hebben, nu ook dien
tweeden vader mij te ontnemen - dit was te veel - en indien ik, om mijnen oom te
behagen, mij op mijne studiën had toegelegd en mij van grove uitspattingen had
onthouden, behoefde nu niets meer mij terug te houden om aan mijne lusten bot te
vieren. Ik zoude voortaan allen prikkel om het goede te doen, missen, en slechts
zooveel werken als noodig was om mijn examina te doen en een academischen graad
te verwerven, want ik begreep wel, dat mijn zeer gering fortuin mij den nood oplegde
voor de toekomst te zorgen, een aangeboren afschrik hebbende tegen het sluiten van
een rijk huwelijk als middel van bestaan; veeleer was ik toen bedacht om in Oost-Indië
fortuin te zoeken en met dat doel voor oogen verhaastte ik zooveel mogelijk mijne
studiën, zoodat ik achtervolgens in de maanden Juni van de jaren 1839,40 en 41 mijn
litterarisch en candidaatsch examen aflegde en promoveerde; binnen de 3½ jaar
bracht ik zoo doende mijne studiën ten einde en verwierf den graad van Doctor in
de beide rechten. (bijlage 10)4.
De eenige colleges die mij belang inboezemden, waren die van professor Holtius
over de Instituten en het Handelsrecht, en die van professor Ackersdijk over de
Staathuishoudkunde. Ik deed in beide deze vakken eenige kennis op, maar overigens
leerde ik op de Academie slechts zoo veel of zoo weinig als noodig was om behoorlijk
mijn examen te kunnen afleggen. Vandaar dat ik steeds aan het stelsel van examina,
om er de geschiktheid voor ambtelijke betrekkingen naar af te meten, weinig waarde
gehecht heb5.
Met het oog op eene eventueele plaatsing in Oost-Indië, werd mij aangeraden mij
in de vrijmetselaarsorde te laten opnemen (bijlage ll)6, waarin ik

3
4

5
6

Jacob Abraham overleed op 12 februari 1839.
‘Hogeschool Utrecht’, invent. nr. 59. Tentamenbriefjes, examenbullen, stellingen en een
briefje betreffende een duel waarbij Van Zuylen secondeerde. De promotie vond plaats op
28 juni 1841, op stellingen.
Zie p. 232.
‘Vrijmetselarij 1842’, invent. nr. 60. Inschrijvingsbul.
Van Zuylen is als lid nr. 144 van de loge Ultrajectina te Utrecht ingeschreven op de tiende
dag van de tweede maand van het jaar des waren lichts 5842(10-4-1842).

Nederlandse historische bronnen 2

228
achtervolgens te Utrecht de graden van leerling, gezel en meester verwierf. Ik werd
daarna lid van de Loge ‘l'Union Royale’ te 's-Gravenhage, eene betrekking, waaruit
ik den 14n Mei 1844 bij mijn vertrek naar Hannover eervol ontslagen werd. Sedert
dien tijd ben ik nimmer met de orde in eenige aanraking geweest, waaruit men
ongeveer zal kunnen opmaken, hoe ik over die instelling denk, waarover mij niet
geoorloofd is te spreken, doch die mijns inziens toch geensints de strenge afkeuring
verdient, die zij menigwerf ondervindt.
Ik had het genoegen gedurende mijn verblijf aan de hoogeschool bijna dagelijks
met mijn neef Jacob te verkeeren, maar overigens heb ik met niemand mijner
medestudenten zeer intieme relatiën aangeknoopt, hoewel ik, zooals men het uitdrukt
‘populair’ was.
Mijne verhouding tot mijn oom Philip7, die te Utrecht woonde, was niet aangenaam;
hij was en bleef tot zijn einde een zonderling man, die beurtelings met al de leden
der familie in onmin leefde, en met de beste bedoelingen volstrekt de kunst niet
verstond met jonge lieden om te gaan. Hij had tijdens de overheersching van Napoleon
met het Fransche leger in Italië gediend en was in 1813 bij de restauratie
krijgsgevangen te Temesvar in Hongarije8; hij nam toen onmiddellijk in ons leger
dienst en verwierf na de Campagne van 1815 de Willemsorde 4e Klasse, vertrok
daarna als majoor naar Java, was eenigen tijd adjudant van den gouverneur-generaal
van de Cappellen en resident van Banjoewangi, en nam als luitenant-kolonel een
eervol ontslag om te huwen met de eenige zuster van den heer van Bylandt van
Mariënwaerd9.
Inmiddels was na den dood van mijn oom Jacques, mijn oom Jan, gouverneur van
Friesland, mijn voogd geworden en na het plotseling overlijden van dien waardigen
man10, wiens begrafenis ik te Leeuwarden bijwoonde, was mijn kinderlooze oom
Hugo11 in diens plaats getreden, die echter er in toestemde mij brieven van venia
aetatis te verleenen, waardoor ik op mijn 21e jaar onafhankelijk werd (bijlage 12)12.
Hij zoude echter gaarne gezien hebben, dat ik mij geheel aan zijne leiding overgaf,
en wist bij zijn toenmaligen collega Baud, den minister van Koloniën, mijn voornemen
te verijdelen, om in Oost-Indië eene betrekking te erlangen13. Daarentegen raadde
hij mij zeer aan, vóór

7
8
9
10
11
12
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Philip Julius baron van Zuylen van Nijevelt.
Tegenwoordig Timisoara in Roemenië.
F.M. gravin van Bylandt, zuster van O.W.A. graaf van Bylandt van Mariënwaard, huwde
op 13 juni 1827 met Philip Julius.
Jan Adriaan overleed op 29 maart 1840.
Hugo baron van Zuylen van Nijevelt.
‘Venia Aetatis 1840’, invent. nr. 60 (stukken over meerderjarigheidsverklaring). De verklaring
is gedateerd 30 juli 1840.
Deze passage moet betrekking hebben op een later tijdstip dan hier gesuggereerd wordt. J.C.
Baud werd per 1 januari 1840 minister van Koloniën en oom Hugo was van 1 maart 1841
tot 15 maart 1848 minister van Eredienst, van 13 september tot 6 oktober 1841 minister van
Buitenlandse Zaken a.i.
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mijn vertrek naar de nieuwe wereld, iets meer van de oude wereld te zien dan ik tot
dusverre gezien had. Dit was dan ook niet veel en bepaalde zich tot een paar reisjes
langs de boorden van den Rijn, het laatste in gezelschap van den heer van Boelens14,
die het volgende jaar op zeer ongelukkige wijze door een val op het ijs het leven
verloor. Mijn oom zond mij, om zijn raad beter ingang te doen vinden, een credietbrief
(bijlage 13)15 op het Huis ‘Hope’ en verscheidene brieven van aanbeveling, waarmede
ik in het begin van Augustus van het jaar 1841 op reis toog, éérst naar Zwitserland
en daarna naar Italië, alwaar ik in Milaan, Venetië, Florence, Rome en Napels een
half jaar doorbracht, dikwerf de waarheid erkennende van het gezegde: ‘on voyage
non pour voyager, mais pour avoir voyagé’.
Van Napels begaf ik mij per stoomboot naar Marseille en van daar naar Parijs,
alwaar mij zeer onverwacht mijne benoeming tot buitengewoon ambtenaar of attaché
bij het departement van Buitenlandsche Zaken gewierd. Ik was over die benoeming,
die den datum droeg van den 21n Februarij 1842 en waaraan geen tractement
verbonden was, weinig gesticht, en liet mij met moeite door mijn oom overhalen ze
aan te nemen; tevens deed hij de noodige stappen om mij in den Ridderschap van
Zuid-Holland te doen opnemen (bijlage 14)16, terwijl hij later wel zorgde mij de
candidaten aan te duiden, voor wie ik voor het lidmaatschap der Proviaciale Staten
moest stemmen, overeenkomstig hetgeen de ‘Heeren’, dit waren dan de gouverneur
van der Duyn en eenige honoretioren, bepaald hadden. Dat een jongmensch een eigen
keus kon hebben, werd eene staatsrechterlijke monstruositeit geacht, en zoo gingen
de zaken nog ‘more majorum’ in mijne jeugd, totdat het jaar 1848 aan die oude
traditiën een einde kwam maken.
Ik werd bij mijn komst te 's-Gravenhage dadelijk lid van ‘de Club’17 en werd overal
zeer welwillend ontvangen; aan het departement van Buitenlandsche Zaken trof ik
aangename collega's aan; in de eerste plaats den heer van der Spiegel, een zeer begaafd
en geestig man, spoedig daarna als secretaris van legatie te Stuttgart overleden18; Van
Bylandt, de tegenwoordige gezant te Londen, Van Aerssen, ook jong gestorven als
minister-residen van Portugal19, en voor korteren of langeren tijd de heeren Duchastel,
van der Duyn, du Bois en Paauw (bijlage 15)20. Den 4n November 1843 werd ik
benoemd tot tweede
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16
17
18
19
20

E.C. van Boelens overleed op 29 december 1840 te Leeuwarden.
‘Rotterdam, Utrecht, reis Italië 1841/1842’, invent. nr. 60. Reisverslag Rome 1841; lijstje
van bezochte plaatsen (van Mainz tot Parijs); bericht van ontslag uit de loge l' Union Royale,
d.d. 14-5-1844.
‘Ridderschap, 1842’, invent. nr. 60. Naamlijst van leden van de Ridderschap. Het bericht
van toelating is van 2 juni 1842.
De Groote Sociëteit, nu Lange Voorhout 40.
Jhr. L.P.J. van de Spiegel overleed op 3 juli 1845 te Stuttgart.
J.P. baron van Aerssen Beijeren van Voshol overleed in 1857, op veertigjarige leeftijd.
‘Attaché 's-Gravenhage, 1842’, invent. nr. 60. Correspondentie over aanstelling, toekenning
van een gratificatie; een instructie voor attaché's van J.A.H. de la Sarraz, d.d. 1-1-1844.
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luitenant der dienstdoende schutterij [bijlage 16]21, en reeds het volgende jaar, wegens
mijn vertrek, à la suite geplaatst. In 1848 in het vaderland teruggekeerd zijnde, bood
ik onder de toenmalige staatkundige omstandigheden22 mijne diensten wederom aan
en werd in April van dat jaar waarnemend kommandant eener compagnie; gelukkig
werden echter geene buitengewone militaire maatregelen noodig, zoodat ik spoedig
wederom, en nu voor goed, van de schutterij afscheid nam; zoo eindigden de
‘Kriegshafte Abentheuer eines Friedfertigen’ al miste ik een Schocke om ze te
beschrijven23.
Nadat ik op het Buitenhof onder de bevelen van de heer Huyssen van Kattendijke,
en naderhand gedurende korten tijd onder die van den heer Schimmelpenninck van
der Oye gediend had, werd de generaal de la Sarraz door koning Willem II aan het
hoofd van het departement van Buitenlandsche Zaken geplaatst. Hij had daarbij de
bedoeling de hoofdleiding dier zaken voornamelijk in eigen handen te houden en
volgde, indien ik mij niet bedrieg, grootendeels de staatkunde van Hoogstdeszelfs
zwager den keizer Nicolaas24, met wien hij zeer bevriend was; met de doorluchtige
familie te Berlijn was de verhouding minder goed25. Overigens was dat tijdperk een
tijdperk van rust op internationaal gebied, en het kenmerkte zich door den strijd die
in geheel het vasteland van Europa in meerdere of mindere mate bestond, tusschen
de zoogenaamde landesvaderlijke regeringen en de aspiratiën der volken om grootere
invloed op de regering uit te oefenen26. Groot-Brittannië stond hier eenigzints buiten
en werd door de overige kabinetten gewantrouwd, vooral wanneer de Whigs aan het
bestuur waren. Geheel andere beginselen volgde echter de her-
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‘Schutterij, 1843-1854’, invent. nr. 60. Stukken over benoeming, bevordering en ontslag.
Van Zuylen verzocht 1-4-1848 ingezet te worden bij de dragonders; hij werd ingedeeld bij
de 2e compagnie van het 1e bataillon. Het ontslag als 1e luitenant à la suite (boven de formatie
ingedeeld) dateert van 6 maart 1854.
De Februari-revolutie in Frankrijk en de revoluties in maart in een aantal Europese staten.
In dit geval is de naam (Schocke) afgedrukt zoals in het manuscript staat aangegeven. Bedoeld
kan zijn J.H.D. Zschokke. De aangehaalde titel heb ik echter niet kunnen plaatsen.
Willem II was gehuwd met Anna Paulovna, zuster van tsaar Nicolaas I.
De huizen Hohenzollern en Oranje waren op vele manieren aan elkaar verwant. Stadhouder
Willem V was gehuwd met de zuster van koning Frederik Willem II. Diens dochter was de
echtgenote van koning Willem I, terwijl de zuster van Frederik Willem IV, Louise, gehuwd
was met prins Frederik. De broer van Frederik Willem IV ten slotte was gehuwd met prinses
Marianne. Dit huwelijk werd ontbonden in 1849; de minder goede verhouding met de
doorluchtige familie in Berlijn kan aan de moeilijkheden rond deze verbintenis toegeschreven
worden.
Palmer, History of the Modern World, hoofdstuk XI.
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tog van Cumberland, die na den dood van koning William27 tot den troon van
Hannover geroepen was geworden, en aan wiens hof ik mijne eigenlijke diplomatieke
loopbaan zoude aanvangen.
De gezant aldaar, de heer W.G. Dedel plotseling een verlof gevraagd hebbende
wegens de ziekte van zijn vader die kort daarop stierf28, werd ik den 23 April 1844
tot attaché te Hannover benoemd (bijlage 17)29 en moest onmiddellijk aldaar als
chargé d'affaires optreden; een grooten stap voor een jong diplomaat wanneer hij
geroepen wordt de directe briefwisseling met twee ministers van Buitenlandsche
Zaken te voeren. Ik deed toen eenige pogingen om een handelsverdrag tot stand te
brengen, dat het gevolg zoude hebben kunnen hebben om de toetreding van Hannover
tot het Zollverein onmogelijk te maken, maar het ontbrak mij aan den noodigen
invloed om dit denkbeeld, dat m.i. zich vooral uit staatkundige gronden aanbeval,
ingang te doen vinden.30
Mij viel in Hannover in de eerste kringen een zeer welwillend onthaal ten deel; ik
werd o.a. gastvrij ontvangen op het kasteel van den graaf Stolberg en op de goederen
van den graaf Blome in Holstein, waar toen reeds de quaestiën, die naderhand tot de
Deensche oorlogen geleid hebben, levendig besproken werden.
Den 15n Mei 1845 werd ik overgeplaatst naar Berlijn (bijlage 18)31. Mijn chef
aldaar was de baron Schimmelpenninck van der Oye, een zeer achtenswaardig man,
maar tegen wiens kunde ik weinig opzag; hij vond mij wellicht voor een jongmensch
tamelijk aanmatigend en hij had wellicht hierin niet geheel ongelijk, en ik had
mijnerzijds velerlei grieven, zoodat ik gaarne de mij aangeboden gelegenheid aannam
om reeds het volgende jaar naar Weenen te worden gezonden.
Eenigzints bedorven door de sociëteit te Hannover, behaagde die van Berlijn mij
zeer weinig, zoodat mijn verblijf onder geen opzicht aangenaam was, waartoe nog
bijdroeg de slechte gewoonte van hazard te spelen, die mij reeds te 's-Gravenhage
en Hannover betrekkelijk groote offers gekost had, maar die
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Willem IV overleed in 1837. Opvolging in de vrouwelijke lijn was in Hannover niet mogelijk.
S. baron Dedel overleed in 1846.
‘Hannover, 1844-1845’, invent. nr. 61. Correspondentie over benoeming. Notaatje van Van
Zuylen over niet-toetreding van Hannover tot de Zollverein, d.d. 20-1-1845. Van Zuylen
had geweigerd te gaan als er geen bezoldiging aan de functie verbonden zou zijn. De koning
keurt goed dat Van Zuylens bezoldiging f. 1000 per jaar zal bedragen.
De Zollverein dateerde van 1834. Aanvankelijk bleven Hannover, Oldenburg, Brunswijk en
de Hanzesteden afzijdig, maar de voordelen van toetreding bleken groot. Brunswijk trad in
1844 toe. Hannover volgde in 1851.
‘Berlin 1845-1846’, invent. nr. 61. Acht brieven. Een circulaire van De la Sarraz, d.d. 6
augustus 1845. Hierin wordt aangekondigd dat ingevolge de wens van de Tweede Kamer
attachés voortaan examen moeten doen om gezantschapssecretaris te worden.
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vooral gedurende mijn eerste verblijf te Weenen mijne finantiën in groote verwarring
bracht. Gelukkig leerde ik daarop die hartstocht bestrijden en geheel overwinnen,
maar hoewel ik sedert het jaar 1847 opgehouden had een speler te zijn, duurde het
nog lang voordat ik hoegenaamd geene neiging meer gevoelde om, wanneer de
gelegenheid zich daartoe aanbood, de fortuin te beproeven.
Mijn verblijf te Berlijn leverde weinig bijzonders op dan een interim van chargé
d'affaires van drie maanden, tijdens een oponthoud van prins Frederik en de keizerin
van Rusland32, waardoor ik, volgens de bestaande gewoonte, meermalen werd
uitgenodigd tot een diner aan het hof te Potsdam, hetgeen mij in het gezelschap bracht
mijner nicht Adrienne, hofdame van prinses Frederik. Na het diner, dat n.f.33 ten 2
of 3 uur plaats vond, werd het gezelschap nu en dan uitgenoodigd tot eene
theatervoorstelling, waarbij de treurspelen van Aeschyles werden gespeeld. Behalve
de koning Frederik Wilhelm IV geloof ik niet dat iemand op die classiesche
voorstellingen gesteld was.
Geweigerd hebbende mij, na een paar malen zaakgelastigde te zijn geweest, nog
aan diplomatiek examen te onderwerpen34, was ik er volkomen op voorbereid de
diplomatie, waarvoor ik nimmer eene groote voorliefde gehad had, wederom te
verlaten, toen ik, zooals boven reeds is opgemerkt, bij koninklijk besluit van den 16
April 1846 tot secretaris van legatie te Weenen werd benoemd (bijlage 19)35.
Niemand aldaar kennende deed ik wederom de ervaring op van de moeite en
onaangenaamheid om eene geheel nieuwe kring kennissen te moeten maken. Men
wordt daardoor licht tot het clubleven verleid en men vindt aanleiding om te spelen.
Ik onvervond dit tot mijn nadeel, want ik leed in den winter van het jaar 1847
gevoelige verliezen. Om mij aan de verleiding te onttrekken, huurde ik in den daarop
volgende zomer een klein buitentje te Oben St. Veit36 alwaar ik meest in de
eenzaamheid mijn tijd doorbracht, maar tevens tot het inzicht kwam dat de weg, dien
ik bewandelde moest verlaten worden; ik begon nu mijne godsdienstige plichten, die
ik sedert jaren verwaarloosd had te vervullen en meende zelfs op grond van het
formulier wederom aan het nachtmaal te kunnen verschijnen, mij bewust zijnde, dat
mijne zonden mij leed deden. Van dien tijd af kan ik eene groote verandering in
mijne zienswijze dagteekenen, niet dat ik van toen af een voorbeeldig leven leidde,
maar hierin, dat ik trachtte het kwaad te bestrijden, waaraan ik mij vroeger, zonder
er veel over na te denken, overgaf.
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Charlotte van Pruisen.
Ni fallor (als ik me niet vergis).
Zie hiervóór noot 31.
‘Weenen, 1846’, invent. nr. 61. Zeven stukken, waaronder een rapport over het binnenlands
bestuur van Oostenrijk, speciaal de Duitse delen van het rijk betreffende, d.d. april 1847.
Op 40 km ten ZW van Wenen.
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In November 1847 vroeg ik een verlof om eenigen tijd te 's-Gravenhage door te
brengen; ik trof aldaar mijn neef van Randwijck als minister van Binnenlandsche
Zaken aan, die echter spoedig na mijne komst zijne portefeuille met die van
Buitenlandsche Zaken verwisselde37.

Hoofdstuk III. Chef van het Kabinet van den minister van Buitenlandsche
Zaken. Zaakgelastigde en secretaris te Brussel. Huwelijk. Raad van legatie
te Londen. 1848-1854.
De minister van Randwijck gaf gaarne gehoor aan mijn verlangen om bij zijn
departement als chef van het Kabinet geplaatst te worden en mijne benoeming tot
deze betrekking, die den 5n Februarij 1848 plaats vond, werd spoedig zeer belangrijk
door de ernstige staatkundige gebeurtenissen, die kort hierop geheel Europa in rep
en roer brachten, en ook in ons Vaderland hun invloed sterk deden gevoelen1.
Na het uitbreken der revolutie te Parijs2 werd ik derwaarts gezonden met instructiën
voor onzen gezant aldaar baron Fagel van wien in de eerste dagen na de omwenteling
volstrekt geen tijding ontvangen was en omtrent wiens lot de koning ongerust was;
ik moest dan tevens aan den minister onder een ander adres eenige particuliere
berichten (bijlage 20)3 doen geworden, om aan Zijne Majesteit mede te deelen.
Ik ondervond op verscheidene plaatsen op reis oponthoud door het opbreken van
den spoorweg, en op de Belgische grens eene vrij opgewonden stemming; te Parijs
waren er nog eenige sporen van den strijd die had plaats gehad, en een volkomen
gemis van straatverlichting, waarin het gepeupel voorzag, door de verlichting der
appartementen te eischen, bij gebreke waarvan de glazen werden verbrijzeld; het
volk was meester, doch allerwege organiseerde zich eene burgerwacht om de
particuliere eigendommen te beschermen, en langzamerhand werd de orde, althans
tijdelijk hersteld. Wat mij gedurende mijn kort verblijf het meest had getroffen, was
de begrafenis der slachtoffers en de ontvangst der verschillende deputatiën die zich
bij het voorlopig bestuur
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L.N. graaf van Randwijck wisselde van portefeuille op 31 december 1847.
Zie voor de geschiedenis van dit jaar: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, XII, 333-352;
Wels, Bescheiden, I 1.
22-24 februari 1848.
‘Zending Parijs; Kabinet 's-Gravenhage 1848’, invent. nr. 61. Ontwerp voor een brochure
‘Waakzaamheid’ (zie BIJLAGE I); brieven over benoeming; overzicht van gebeurtenissen die
geleid hebben tot de revolutie in Parijs; ontwerp van voorschriften voor R. Fagel (Wels,
Bescheiden, I 1, 29); rapportage op 8 en 9 maart 1848. De in de tekst genoemde particuliere
berichten ontbreken.
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aanmeldden en meestal door den dichter Lamartine ontvangen en toegesproken
werden. Laatstgenoemde gaf aan al de diplomaten de verzekering, dat de tractaten
door de nieuwe republiek zouden erkend worden en ik kon spoedig naar 's-Gravenhage
terugkeeren met het bericht, dat niettegenstaande het afwijkend gevoelen van eenige
diplomaten er voor het uitbreken van den oorlog geen dreigend gevaar bestond.
Intusschen deed zich de weêrslag der Fransche omwenteling ook in ons Vaderland
gevoelen, waardoor het ministerie, waartoe ook mijn oom Hugo behoorde, genoopt
werd af te treden4. Ik kwam daardoor in dagelijksche aanraking met den graaf
Schimmelpenninck, gezant te London, die aan het hoofd van het nieuwe bewind
optrad en de portefeuille van de departementen van Buitenlandsche Zaken en van
Financiën op zich genomen had.
Mijn taak was o.a. alle staatkundige dagbladen en geschriften te lezen en des
ministers aandacht door excerpten op het belangrijkste te vestigen; ik trachtte ook
zooveel mogelijk de zittingen der Kamers bij te wonen. Over de gebeurtenissen van
dien tijd kan ik niet uitweiden zonder de mij gestelde grenzen verre te overschrijden;
zij zijn overigens genoegzaam bekend en men weet, dat het
ministerie-Schimmelpenninck van korten duur was en dat hierop een tijdelijk
ministerie optrad5, waarin baron Bentinck, toenmaals gezant te Brussel, als minister
van Buitenlandsche Zaken zitting had. Deze, wenschende naderhand dit gezantschap
te kunnen behouden, zond mij derwaarts als zaakgelastigde a.i. de heer Mazel, destijds
adjunct-commies bij het departement en later mijn opvolger te Weenen, mij als
attaché vergezellende.
Ik werd te Brussel zeer goed ontvangen. Koning Willem II aan Leopold een
autographischen brief geschreven hebbende, waarin Zijne Majesteit hem te kennen
gaf, dat zijnerzijds alles zoude worden vermeden, om aan de woelingen der orangisten
in België, onder de tegenwoordige omstandigheden, eenigen steun te geven, dat de
Koning veeleer de solidariteit van alle gekroonde hoofden tegenover de revolutie
erkende en dus niet beter verlangde dan eene goede verstandhouding tusschen de
beide Rijken6. Deze verklaringen waren des te meer welkom, omdat de vorige gezant,
de heer Rochussen, wel eenig voedsel gegeven had aan het vermoeden dat een herstel
van het Huis van Oranje nog heimelijk werd gewenscht7.
Een oud portier van de legatie, vroeger kamerdienaar van Koning Willem I,

4
5
6
7

Nadat Willem II buiten zijn ministers om de voorzitter van de Tweede Kamer geraadpleegd
had over een grondwetsherziening, bood het ministerie op 15 maart ontslag aan.
Het ministerie-Schimmelpenninck functioneerde van 25 maart tot 13 mei 1848. Daarna trad
het ministerie-Donker Curtius-De Kempenaer op.
Bedoeld moet zijn de brief van 8 maart 1848 in: Wels, Bescheiden, I 1, 50. Hierin staat niets
vermeld over orangistische woelingen.
Rochussen was geporteerd voor het idee om Antwerpen bij Nederland te voegen om zodoende
een groot maritiem rijk te vormen. Boogman, Nederland en de Duitse Bond, 175 (n).
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kon zich echter met deze verbroedering niet vereenigen en geloofde er ook niet aan,
en, wat ik ook deed, ik kon hem niet beletten koning Leopold met den naam van ‘ce
scélérat’ te bestempelen.
Niettegenstaande de hulp van den heer Mazel en van een kanselier8, was ik te
Brussel overstelpt met werk, gedeeltelijk ook om tot eene eindregeling te geraken
tusschen de gemeenten, die, volgens de bestaande wet, sedert 1830 onderstand aan
behoeftigen, die elders hun domicilie van onderstand bezaten, hadden verstrekt.
Zoodoende waren een groot aantal gemeenten in beide Rijken elkander vrij
aanzienlijke sommen schuldig, terwijl het dikwerf zeer moeilijk was, het al of niet
rechtmatige der vordering te beoordeelen.
Mijn interim duurde zeven maanden en ik had de voldoening na het eindigen
hiervan den 10n Februarij 1849 tot Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw
benoemd te worden door koning Willem II, die mij ook ter tafel deed noodigen, beide
gewaardeerde distinctieven voor een nog betrekkelijk jong man van nog geen dertig
jaar. Voor hetzelfde interim verleende mij de koning der Belgen het Officierskruis
der Leopoldsorde.
Ik wenschte toen zeer mijne oude betrekking bij het departement van
Buitenlandsche Zaken te hervatten, doch ik ontmoette hierin tegenstand zoowel van
den secretaris-generaal9, die zeer ongaarne gezien had, dat de betrekking van secretaris
van het Kabinet ten mijnen behoeve was in het leven geroepen, als van baron
Bentinck, die mij, als thans met de zaken wèl bekend, liever te Brussel behield; ik
moest mij dus tevreden stellen wederom naar Brussel en ditmaal als gewoon secretaris
te vertrekken; mijn onwil om zulks te doen, gaf wederom nieuw bewijs, hoe vaak
kortzichtige menschen hunne eigen belangen tegenwerken, want onder meer dan één
opzicht leidde die terugkeer den grond tot mijn volgend geluk.
Ik heb reeds opgemerkt dat ik te Weenen een ernstiger levensbeschouwing was
gaan volgen; ik trachtte te goeder trouw mij te verbeteren, en was wel op weg om
zulks te doen, zonder echter wezenlijk vrede gevonden te hebben, toen eene
onverwachtste gebeurtenis het mij duidelijk maakte hoe oneindig veel aan die vrede
ontbrak. Ik had namelijk een Hollandsche knecht (Retel) in mijnen dienst, een
gewezen wachtmeester der lanciers over wien ik zeer tevreden was en bewoonde
met hem een appartement gelijkvloers Rue Ducale. Den 1n September10 toen ik uit
de Kerk tehuis kwam, klaagde hij over ongesteldheid, doch opende mij nog zelf de
deur; de ziekte, een hevige aanval van cholera, nam echter zóó spoedig toe, dat hij
vóór den avond reeds overleden was. Ik stelde mij nu voor dat hetzelfde mij kon
overkomen en verschrikkelijk waren de angsten, die ik uitstond bij de gedachte, dat
wellicht binnen weinige uren mijn lot voor de eeuwigheid zoude beslist zijn. Ik kon
mij niet verhelen, dat ik veel gezondigd had, en ik durfde op geene verlossing hopen,
en terwijl ik mij dikwerf verbeeldde de eerste kenmerken der gevreesde ziekte te ge-
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De naam van deze kanselier is niet gevonden.
J.Z. Mazel.
Moet zijn: 2 september (1849).

Nederlandse historische bronnen 2

236
voelen, was mijn toestand soms aan wanhoop grenzende, vooral gedurende slapelooze
nachten. Het volgen der godsdienstoefeningen, onder het gehoor van Ds Anet, was
echter onder hoogen zegen het middel om mij van lieverlede de volle overtuiging,
dat ik Christus als mijn Algenoegzame Verlosser kon aannemen, te schenken.
Brieven aan mijne tante Betje van dien tijd, die bewaard zijn gebleven, en een
journaal, dat ik des Zondags schreef (bijlage 21)11 hebben mijne gewaarwordingen
gedurende dit belangrijk tijdstip van mijn leven bewaard.
Na de diepe ellende waarin ik verkeerd had was die verzekerdheid des geloofs,
voor mij een nieuw leven en ik zag volkomen in mijne ondervinding bevestigd,
hetgeen in Joh. III beschreven wordt12. Na dien tijd mag ik tot roem van Gods genade
en trouw erkennen, dat ik nooit een oogenblik aan mijne aanneming als een verlost
zondaar getwijfeld heb. Weliswaar heb ik veel afwisseling in mijn geestelijk leven
gehad, verleidingen des Satans hebben mij dikwerf aan den rand des afgronds
gebracht, maar doorgaans is toch, naar ik durf aannemen mijn geloof versterkt en
onafhankelijker geworden van het oordeel der menschen.
Sedert mijn komst te Brussel, mij bij de Vrije Kerk, die toen het kerkgebouw op
de Boulevard de l'Observatoire gebruikte, aangesloten hebbende, werd ik in April
1850 tot ouderling der gemeente benoemd. Als zoodanig was ik mede werkzaam om
eene Christelijke school en een leesgezelschap op te richten; daarna werd ik ook lid
der Evangelische Alliantie13 en van een Comité voor de zending in China, dat echter
weinig tot stand bracht.
Intusschen had ik sinds lang het verlangen gekoesterd om in het huwelijk te treden,
en, na de verandering in mijne levensopvatting, was ik er vooral op uit mij te
verbinden met iemand die mijne Godsdienstige overtuiging deelde, en toen ik ten
huize van eene landgenoote mevrouw de douairière d'Anethan geb. Rengers, de
kennis uwer lieve moeder gemaakt had, was mijne keuze spoedig beslist. Dit
voornemen, ter kennis des konings gebracht hebbende,
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‘Brussel, Zondagjournaal, christelijke werkzaamheden. Correspondentie met zijne tante
Elisabeth’, invent. nr. 62. Het journaal omvat de periode 14 oktober 1849 tot 16 juni 1850.
Per zondag zijn enige kantjes gewijd aan Van Zuylens worstelingen met het geloof en zijn
zwakke gezondheid. Eenzaamheid en treurigheid komen steeds naar voren.
In genoemde passage spreekt Jezus tot Nicodemus over verwerving van het eeuwige leven,
door wedergeboorte en geloof.
De Evangelische Alliantie was in 1846 te Londen opgericht. Het uitgangspunt van oprichter
Rev. Thomas Chalmers was te komen tot een engere broederlijke verbintenis van alle
Evangelische Christenen die noodzakelijk was ‘tot afwering van het Papisme en Pusyisme’
en tot bevestiging er bevordering van het Bijbels Christendom (Bakhuizen van den Brink,
Evangelische Alliantie, 7). De Evangelische Alliantie werkte op drie gebieden: (internationale)
samenkomsten, bescherming van en opkomen voor onderdrukte protestanten en evangelisatie
(Ibidem, 13; Kluit, Réveil, 276).
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behaagde het Zijne Majesteit mij Hoogst Deszelfs deelneming te doen betuigen, en
mij tevens bij die gelegenheid te benoemen tot kamerheer in buitengewonen dienst
(bijlage 22)14.
Bij een groot gedeelte mijner familie ondervond het echter veel tegenstand, wegens
het gemis aan fortuin; dit ging zóóver, dat mijn oom Hugo mij zijn huis ontzegde.
Ik was echter te onafhankelijk en te zeer overtuigd eene goede keuze gedaan te hebben
om mij daardoor van mijn voornemen te laten afbrengen, wel vertrouwende, dat God
in onze behoeften zoude voorzien. Dit is dan ook het geval geweest, en hoewel wij
ons menigmaal allerlei ontberingen hebben moeten getroosten, heeft het ons nooit
aan het noodige ontbroken en wij hebben ruimschoots ondervonden, dat die op den
Heer vertrouwen niet beschaamd worden.
Ons huwelijk had plaats den 1 Augustus 1850, ten huize Uwer oudtante Scott
Murray, die een schoon buitenverblijf, Hambleden House in Buckinghamshire
bewoonde; haar zoon15 was in de onmiddellijke nabijheid in het prachtig kasteel
Danesfield gevestigd.
Met deze en andere familiebetrekkingen mijner aanstaande had ik tevoren
kennisgemaakt door een kort verblijf in Engeland eenige weken vroeger.
De honey moon werd op reis doorgebracht over Dover en Calais naar Ems en
Wiesbaden en van daar over Spa naar Brussel terug.
Aldaar betrokken wij eerst een appartement en daarna in de Rue d'Italie nr. 35
(faubourg Leopold) een huis, waarin Suzette en Anna geboren werden16.
Het begin van ons huwelijk werd gestoord door eene ernstige ziekte, eene
bronchitis, van uwe moeder. In de lente van 1851 was zij echter beter en na de
geboorte van Suzette (den 11n Mei) konden wij een klein uitstapje naar Den Haag
doen; mijn verlof was echter kort, vermits de baron Bentinck, naar Londen
overgeplaatst zijnde, ik den 15n Augustus wederom als zaakgelastigde moest optreden.
Den daarop volgenden winter brachten wij zeer rustig en aangenaam te Brussel door,
het voor mij een groot voorrecht zijnde de kanselarij ten mijnen huize te kunnen
overbrengen, terwijl het verhoogde tractement mij in staat stelde mij de weelde van
een rijpaard te veroorloven (bijlage 23)17. Wat overigens mijn diplomatieke bezigheden
betreft, had ik gedurende dien tijd eenige moeite alle stoornis in de goede betrekkingen
tusschen de beide Rijken te voorkomen wegens zekere handelingen, die het
ongenoegen van onzen minister van Financiën van Bosse hadden gaande gemaakt
en het wederzijdsch wantrouwen van het liberale kabinet Rogier Frère18 in onzen
minister
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‘Kamerheer, Huwelijk 1850’, invent. nr. 62. Besluit tot benoeming als kamerheer, bericht
van toezending van de kamerheersleutel en een reglement voor de bals ten hove.
De naam van deze zoon is niet gevonden.
Susette Ida op 11 mei 1851; Anna Elisabeth op 24 april 1852.
Bijlage 23 ontbreekt. Het tractement werd per 31 december 1850 verhoogd van ƒ 2000 naar
ƒ 3000 per jaar.
In het kabinet Ch. Rogier (1847-1852) vormde W. Frère het antiklerikale element. AGN,
XII, 276-277.
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van Buitenlandsche Zaken, van Sonsbeeck, die van zijne sympathie met de clericale
partij in België geen geheim maakte. Ik riep, niet zonder goed gevolg de
tusschenkomst van den minister Thorbecke in, om het gerezen misverstand uit den
weg te ruimen. De minister van Buitenlandsche Zaken wist echter zijn wil door te
zetten, om een partijgenoot der ultramontaansche partij in dat Rijk tot gezant te doen
benoemen, door de buitengewone bevordering van den heer Gericke tot dusverre
raad van legatie te Parijs tot deze belangrijke en door de nabijheid zeer gewilde
betrekking.
In verband met deze benoeming werd ik als raad van legatie overgeplaatst naar
Londen, en werd bij mijn vertrek uit Brussel tot Kommandeur der Leopoldsorde
bevorderd, zeker wel een bewijs, dat ik er goed stond aangeteekend (bijlage 24)19.
Door afwezigheid en ziekte van den gezant Bentinck was ik nu en dan in de
gelegenheid met de Engelsche staatslieden zaken te behandelen, eerst met lord
Malmesbury en den onder-secretaris van Staat Stanley (de tegenwoordige lord Derby)
en later met lord Clarendon, met wien ik verschillende conferentiën had na de
zoogenaamde ‘papal aggression’20, die bij ons de verandering van ministerie van
April 1853 ten gevolge had21, waardoor de heer van Hall als minister van
Buitenlandsche Zaken de opvolger werd van uwen neef Jacob, die zeer kort deze
waardigheid vervuld had; de heer van Sonsbeeck die het herstel der bisschoppen in
Nederland had tot stand gebracht, zich voorzichtig teruggetrokken hebbende, voordat
de storm, hierdoor opgewekt, was losgebarsten.
Op zich zelf was het herstel eener R.K. hierarchie volkomen in overeenstemming
met de beginselen van scheiding van Kerk en Staat en van vrijheid van Godsdienst,
maar de wijze, waarop dit herstel plaats had, als zoude daardoor rechtens de kerk
van Rome hersteld zijn in den toestand van vóór de hervorming, verwekte, en zeer
terecht, een hevig misnoegen. Men wenschte èn in Engeland èn in Nederland te
overwegen, in hoeverre eenige wettelijke regelingen omtrent het gebied, de titels en
den eed der nieuwe bisschoppen noodig waren - en omtrent die punten had ik in last
mij zoo mogelijk met lord Clarendon te verstaan. Ik heb van de besprekingen den
indruk ontvangen dat die staatsman ons zeer wel gezind was, hoewel de koningin,
waarschijnlijk wel
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‘Raad van legatie en chargé d'affaires Londen, 1852-1854’, invent. nr. 63. Van Zuylen werd
bij besluit van 19 juli 1852 overgeplaatst. 17 stukken. Hieronder benoemings- en
salariëringsbesluiten; een brief van Ae. Mackay d.d. 7 mei 1853.
De term ‘Papal Aggression’ dateert van 1850, toen Pius IX rooms-katholieke hiërarchie en
diocesen in Engeland instelde. Vidler, The Church in an Age of Revolution, 161.
Het kabinet-Thorbecke bood ontslag aan op 17 april naar aanleiding van het optreden van
de koning bij het aanbieden van een petitie van verontwaardigde protestanten. Boogman,
Rondom 1848, 123-133.
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door den invloed der Cobourgs ons minder genegen was22. De voornaamste overige
Britsche staatslieden wier kennis ik maakte waren lord Palmerston, lord J. Russell,
lord Grey en lord Brougham aan wien ik eenige inlichtingen over onze
handelswetgeving verschafte. Lord Wellington stierf gedurende mijn verblijf, en ik
was in de gelegenheid aan zijne plechtige uitvaart deel te nemen.
Door tusschenkomst van sir John Nasmith, dien ik te Brussel had leren kennen
werd ik als buitengewoon lid in de Nationale Club toegelaten, doch ik ging zeer
weinig in de groote wereld, vooral ook omdat de gezondheid uwer moeder haar
belette mij te vergezellen, vermits zij nog steeds genoodzaakt was, tengevolge harer
bronchitis, bijzondere zorgen in acht te nemen. Wij bepaalden ons dan ook meest tot
eene kleine kring van vrienden en naastbestaanden. Onder deze laatsten waren wij
het meest in betrekking met onzen neef A.J. Ram, toenmaals rector van WestHam
bij Londen en zijne vrouw lady Jane; wij zagen ook op familiaren voet den Pruisischen
gezant den bekenden Dr. Bunsen23, door aanhuwelijking een vollen neef van onzen
neef Ram.
Onder onze kennissen behoorde ook sir Culling Eardley, lady Charlotte Gordon,
Mrs General Campbell en een kring van vrienden die in haar huis wekelijks tezamen
kwamen (bijlage 25)24 tot bespreking van een gedeelte der Heilige Schrift. Mr.
Somersel Maxwell en eenige andere plymouthisten25 waren in die samenkomsten
zeer eendrachtig vereenigd met leeraren der Anglikaansche, der Schotsche of der
verschillende afgescheiden kerken en er heerschte daarbij waarlijk een geest van
Christelijke liefde, die gemakkelijk over eenige verschillen van gevoelen deed
heenstappen. De kennis gemaakt hebbende met de werkzaamheden der ‘London City
mission’26 gelukte het mij met
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Koningin Victoria was gehuwd met haar neef Albert van Saksen-Coburg, die oomzegger
was van Leopold, koning der Belgen.
C.K.J. (sinds 1857) Freiherr von Bunsen was een Pruisisch geleerde en diplomaat, persoonlijk
vriend van Frederik Willem IV van Pruisen. Hij publiceerde op het gebied van oudheidkunde
van culturen en godsdienst. Als diplomaat onderhandelde hij met de Paus over verzachting
van kerkelijke bepalingen ten aanzien van kinderen uit gemengde huwelijken. Als gezant te
Londen probeerde hij vergeefs het Pruisische standpunt in de kwestie Sleeswijk-Holstein
aanvaard te krijgen. Hij was lid van de Evangelische Alliantie.
‘Londen, correspondentie met zijn tante Elisabeth. Christelijke werkzaamheden, 1852-1854’,
invent. nr. 64. 25 brieven (22-7-1852 tot 27-12-1853) aan tante Elisabeth. Tien stukken, w.o.
een brochure van the Turkish Missions Aid Association, The London City Mission en een
verslag van een conferentie te Hamburg (26-8-1853).
De Plymouth Brethren vormden een beweging buiten de officiële kerk, gericht op eenheid
van Christenen. Zij was omstreeks 1830 te Plymouth ontstaan (leider J.N. Darby, 1800-1882)
en vertoonde calvinistische en piëtistische trekken.
Een evangelisatiebeweging, opgericht in mei 1835. In het comité hadden zitting: the lady C.
Gordon, captain Gordon, mrs. Campbell en Van Zuylen. Gegevens in Bijlage 25.
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eenige vrienden een nieuw district dezer nuttige instelling in de buurt die ik bewoonde,
in het leven te roepen; als super-intendant van den evangelist27 geroepen hem nu en
dan op zijne tochten te vergezellen maakte ik zoodoende kennis met den toestand
der armen, die in Londen veel erger is dan doorgaans hier te lande. Ik was ook lid
van het Comité der Evangelische Alliantie en kwam daardoor in aanraking met den
bekenden Christelijken philantrophischen Lord Shaftesbury28.
Ons huwelijksgeluk werd in Engeland nog vermeerderd door de geboorte van
onzen oudsten zoon29 die den 21n Juli 1853 in ons huis Thurloe Square nr. 17 (Kerspel
Brompton) het eerste levenslicht zag en die daardoor, desverkiezende, de rechten
van een Engelsch burger zoude kunnen inroepen.
Den volgenden winter brachten wij zeer stil door, de gezondheid uwer moeder
nog steeds vele zorgen eischende en de mijne ook te wenschen overlatende; reeds
vóór mijn huwelijk had ik veel last eener slechte spijsvertering en in 't algemeen was
ik in mijne jeugd minder gezond, dan ik naderhand, door het op volgen van een streng
dieet en eene zeer geregelde levenswijze, geworden ben. In het voorjaar van 1854
werd mij een verlof wegens de toen dreigende oorlog geweigerd30, zoodat ik besloot
een klein buitentje te huren te Hampstead alwaar ik reeds twee malen te voren eenigen
tijd had doorgebracht. Pas waren wij aldaar of ik kreeg het onverwacht bevel om mij
zoo spoedig mogelijk naar Constantinopel te begeven ten einde er ad interim de
leiding van 's konings gezantschap op mij te nemen. Acht dagen na het ontvangen
dezer aanschrijving kon ik mij te 's-Gravenhage bij den minister als reisvaardig
aanmelden.

Hoofdstuk IV. Zending Turkije. 1854-1860 (Bijlage 26)1.
Den 11n juni 1854 zetten wij onzen reis voort met drie kinderen, twee meiden en een
knecht2, over Mainz, Würzburg, Neurenberg, Regensburg, Weenen en
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Wie hier bedoeld wordt, is niet bekend.
A. Ashley Cooper, 7e earl van Shaftesbury, was van 1848 tot 1854 lid van de Board of Health;
in het Lagerhuis zorgde hij voor een groot deel voor de totstandkoming van een aantal sociale
wetten.
Philip Julius Hendrik.
Krimoorlog, gevoerd tussen Rusland enerzijds en Engeland, Frankrijk, Turkije en Sardinië
anderzijds, 1854-1856.
Deze verwijzing door bewerker hier geplaatst. ‘Turkije, diplomatie 1854-1860’, invent. nr.
65. 61 stukken. O.m. rapporten van Van Zuylen over vervanging van consuls-generaal door
Nederlandse handelslieden waar een gezantschap aanwezig is; over de houding van Oostenrijk
in 1854; over kolonisatie van Rhodos; de zaak-Koesseliev; de affaire-Travers-Mollerus.
De namen van het personeel zijn niet gevonden.
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Smyrna naar Constantinopel alwaar wij den 2n Juli aankwamen en in het hôtel Misseri
afstapten.
Om het verhaal niet telkens af te breken laat ik hier onze verplaatsingen tijdens
ons verblijf in het Oosten volgen. Kort na onze komst huurden wij een buitentje te
Rebek3; wij bevonden echter dat het huis zoo overbevolkt was met ongedierte, dat
wij er slechts ééne nacht doorbrachten en daarop naar Böjükdere4 vertrokken en ons
intrek namen in het hôtel La Pierre, alwaar uwe moeder eene vrij hevige aanval van
koortsen en ik van dissenterie had. Het houten gebouw dat na den brand van het
paleis der Ambassade te Pera tot verblijf van den zaakgelastigde had gediend, was
ook door den heer Mollerus bewoond en het kostte mij eenige moeite om zijne
meubelen te doen ontruimen en hetgeen ik aan meubilair uit Engeland had doen
komen in de plaats te doen stellen; toen dit geschied was en het ontbrekende was
aangebracht, vestigden ook wij ons aldaar.
In Februarij 1856 begaf ik mij met verlof naar 's Hage om mijne steeds meer
lijdende zuster te gaan zien en tevens te klagen over het ongenoegzame van mijn
tractement. Ik had den minister van Hall verklaard, dat ik liever mijn démissie nam,
dan zonder vermeerdering te blijven en hij had even bepaald die verhooging
geweigerd5; gelukkig deed zich toen de omstandigheid voor, dat het consulaat-generaal
te Athene vacant werd en ik die het vorig jaar tot minister-resident was bevorderd
in dien rang ook aan het hof van Athene kon geaccrediteerd worden en zoodoende
de consul-generaal door een consul met geringer tractement vervangen. Ik kreeg op
die wijze wat ik verlangde ƒ 12,000 met de bevoegheid om voor mijn verblijf in
Griekenland reis- en verblijfkosten in rekening te brengen. Terwijl ik deze schikking
te 's Hage maakte, had ik uwe moeder met uwe tante Dora6 in Malta achtergelaten;
zij vertrokken rechtstreeksch naar Constantinopel terwijl ik mij in Mei eenige dagen
in Athene ophield om er mijne geloofsbrieven aan den koning Otto uit te reiken. De
zomer van 1856 brachten wij daarop te Moda Burnu aan de Aziatische zijde van den
Bosphorus door, en in November van dat jaar vertrokken wij gezamenlijk naar Athene;
den volgenden zomer vond ons wederom aan den Bosphorus, terwijl wij den winter
andermaal in Athene doorbrachten, vanwaar wij in het voorjaar van 1858 over Corfou
eene reis in Tyrol ondernamen.
Wij hadden daartoe een rijtuig gekocht en reisden volgens de oude gewoonte per
post; eerst hadden wij echter te Gleichenberg bij Gratz de wateren gebruikt tot in het
begin van Juli. De reis bracht ons over Aussée en Ischl7 naar München,
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Ten NO van Istanbul, aan de kust.
Ten NW van Istanbul.
De brief van Van Hall ('s-Gravenhage, 18-10-1854) in bijlage 26. Van Hall toont zijn
ontstemming over de toon en de inhoud van Van Zuylens brief van 26-9-1854. Van Zuylen
wilde twee rangen overslaan en beschouwde het z.i. te lage salaris als een bewijs van gebrek
aan waardering.
Wellicht een zuster van Van Zuylens echtgenote.
Bad Aussee en Bad Ischl.
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alwaar ik de overige familie liet, terwijl ik een uitstapje over Wiesbaden naar
Nederland maakte. In September scheepten wij ons te Triëst wederom in en betrokken
alstoen het nieuwe huis, dat op het terrein der voormalige Ambassade voor den 1n
tolk gebouwd was, totdat wij het groote gebouw8 konden bewonen, dat voor den chef
der missie bestemd was, hetgeen in het volgende najaar plaats had, nadat wij den
zomer van 1859 in Böjükdere hadden doorgebracht.
In Maart 1860 volgde mijne benoeming tot minister van Buitenlandsche Zaken,
waarop ik Turkije verliet na een verblijf van bijna zes jaren.
De eerste aanleiding tot mijne zending derwaarts waren herhaalde klachten van
den handel wegens misbruiken en oneerlijkheden die bij de verscheping op
Nederlandsche bodems plaatsvonden, zoodat de Engelsche assuradeurs bereids
besloten hadden geene ladingen onder Nederlandsche vlag in Turkije te verzekeren
en vermits onze scheepvaart op de Donau toen zeer levendig was, behoeft het geen
betoog dat dit eene groote opschudding te weeg bracht.
Onze gezant te Constantinopel baron Mollerus, op zijne ondergeschikten
vertrouwende, beweerde dat het gedrag der Nederlandsche ambtenaren, wel verre
van gelaakt te kunnen worden, boven allen lof verheven was, maar bleef overigens
in gebreke eenige voldoende inlichting omtrent den staat van zaken te geven.
De mij opgedragene last om de zaak tot klaarheid te brengen, had daardoor zijne
eigenaardige moeijelijkheden; het was klaarblijkelijk, dat er oneerlijke handelingen
gepleegd werden, maar evenzeer duidelijk, dat de ambtenaren der legatie de
schuldigen in bescherming namen, zoodat hun belang meê bracht mij zooveel mogelijk
in het volbrengen van dien last te belemmeren.
Ik kwam echter vrij spoedig tot de overtuiging dat de consul-generaal en 1e tolk
C.C. Travers, die op den gezant en zijne collega's een zeker terrorisme uitoefende,
de groote schuldige was en dat hij er toe medewerkte om onder allerlei voorwendselen,
volkomen gezonde scheepsladingen graan, onder 's hands als bedorven of, met eene
zeer beperkte publiciteit, als bedorven ten behoeve der assuradeuren te doen
verkoopen; de winst, die doorgaans zeer aanzienlijk was, werd door den heer Travers
en zijne handlangers gedeeld; dit ging echter alles met inachtneming der wettige
vormen, volgens plaatselijke usantie, hoewel de ondershandsche verkoop met de
bepalingen van ons wetboek streed, en dus door den gezant had behooren te worden
verboden.
De Nederlandsche havenmeester9, een Italiaan, wegens moord uit zijn vaderland
gevlucht, was de eerste handlanger van den heer Travers. Hij onthaalde onze schippers
goed en wist hen te beduiden dat het in hun belang was, den gezant te verzoeken,
eene commissie te benoemen, om te onderzoeken of hunne lading ook broeide; de
commissie werd dan spoedig uit de vrienden bijeengeroepen, de lading afgekeurd,
onmiddelijke verkoop om verder bederf te voorkomen, gelast, en het graan tegen
een spotprijs verkocht.

8
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Palais de Hollande.
G. da Giacomo.
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Na een nauwgezet maar scherp onderzoek had ik de voldoening de regering geheel
op de hoogte van het gebeurde te kunnen stellen, hoewel het niet mogelijk was, de
verantwoordelijkheid van al de bij de zaak betrokken juist te bepalen.
Het gevolg was, dat de gezant eervol werd teruggeroepen en de heer Travers, de
oudste broeder van den tegenwoordigen consul-generaal te Constantinopel10 ontslagen
werd en dat van lieverlede het geschokte vertrouwen terugkeerde en onze koffen,
voornamelijk, omdat zij zonder last te breken de ondiepten der Donau konden bevaren,
wederom voor den graanhandel van daar zeer gezocht werden, terwijl ik mij niet
herinner dat ooit tijdens mijn verblijf in Turkije eene lading wegens bederf is moeten
verkocht worden.
In verband met de besprokene slechte practijken stonden verschillende misbruiken:
het geven van geschenken en het toekennen van bescherming door de Nederlandsche
consulaten aan personen, die hierop geenerlei recht hadden, maar juist daarom goed
betaalden; vooral voor de Joden in de Donauvorstendommen was vreemde
bescherming van zeer groote waarde. Bij onderzoek bleek o.a. dat de consul te
Galatz11, die ook op mijne voordracht ontslagen werd, zich een inkomen, vrij wat
aanzienlijker dan het mijne, verzekerd had, door, tegen betaling van 5 ducaten per
jaar, waarvan hij waarschijnlijk iets aan de plaatselijke politie moest afstaan, patenten
van Nederlandsche bescherming uit te reiken.
Intusschen bleek mij al spoedig, dat indien ik te streng te werk ging een groot
aantal consulaire ambtenaren ter verantwoording zouden moeten worden geroepen
en dat het bij het aanvragen om hun ontslag in vele gevallen onmogelijk zijn zoude
hen door betere plaatsvervangers te vervangen. Ik was dus gedwongen met een
bescheiden minimum van strikte eerlijkheid genoegen te nemen, behalve, wel te
verstaan, wat mij zelven betrof, te zeer doordrongen zijnde van de overtuiging, dat
alles van hoogeren zegen afhangt, zoodat welbegrepen eigenbelang voldoende zoude
zijn geweest, om mij van alle ongeoorloofde middelen, om mij te verrijken, afkeerig
te doen zijn; hierdoor heeft het mij nooit iets gekost aan dergelijke verleidingen
weerstand te bieden; hoewel ik daardoor de gelegenheid miste in vele gevallen de
vaderlandsche nijverheid te bevorderen o.a. door den aanbouw van stoomschepen
en het bestellen van machineriën waarvoor de schraapzuchtige paschas, tegen
behoorlijke provisie goede prijzen betaalden; vooral was dit in het begin der regering
van sultan Abdul het geval, toen voor het eerst papieren geld werd uitgegeven, en
men in den waan verkeerde dat van dit middel een onbegrensd gebruik kon gemaakt
worden.
Mijne komst in Turkije had op een zeer belangrijk oogenblik plaats, het trof te
zamen met het uitbreken van den zoogenaamden Krimoorlog en toen wij den 1n Juli
1854 den Bosphorus binnen stoomden, na eenen dag te Smyrna
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W.A. Travers.
S. Argenti, vice-consul in Galati (Roemenië).
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te hebben vertoefd, waren de eerste troepen der verbondenen in Galipoli gelegerd.
Het zoude mij te ver voeren dien oorlog te willen beschrijven, ik wil slechts eenige
persoonlijke indrukken en wederwaardigheden uit dien tijd vermelden.
Men heeft over de oorzaken van dien oorlog veel gestreden, naar mijn oordeel is
dezelve voornamelijk aan Lord Stratford, toen nog Sir Stratford Canning12 te wijten.
Een neef van den beroemden staatsman Canning13, werd hij geacht diens denkbeelden
voor te staan, die geheel niet in den smaak vielen van keizer Nicolaas; vandaar dan
ook dat hij, tot gezant te St. Petersburg benoemd, door dat hof werd geweigerd en
dus vrij natuurlijk daarna overal den Russischen invloed trachtte tegen te werken,
zoodat hij, toen hij officieel belast was het bemiddelingsvoorstel aan de Porte aan te
bevelen, er als zijne persoonlijke overtuiging de opmerking bijvoegde, dat Turkije
wel dwaas zoude zijn, dit voorstel aan te nemen.
Waarschijnlijk handelde hij hierbij wel in den geest van lord Clarendon14, hoewel
de Koningin, onder den invloed van prins Albert en lord Aberdeen, tot meerdere
consessiën aan Rusland gezind was15; evenzoo zoude hij gaarne den oorlog langer
hebben voortgezet, hetgeen belet werd door Napoleon16, die zich met Rusland
wenschte te verstaan, de ervaring opgedaan hebbende dat de ‘entente cordiale’
tusschen de twee zeemogenheden, door den gemeenschappelijken oorlog, op een te
zwaren proef dreigde te worden gesteld.
Het was dan ook gedurende den geheelen oorlog opmerkelijk, hoe groot de
ijverzucht tusschen de beide legers was en hoe weinig het aandeel van Sardinië aan
den oorlog werd op prijs gesteld.
Een zonderling incident waarbij ik persoonlijk betrokken ben geweest was het
volgende.
Bij de terugtocht van de Alma waren namelijk een zeker aantal Russische officieren
gevangen gemaakt door de Engelschen en onder dezen een kapitein
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Stratford Canning, later 1e viscount Stratford de Redcliffe. Over zijn door Van Zuylen
genoemde rol, zie Cambridge Modern History, X, 469.
George Canning is verscheidene keren minister van Buitenlandse Zaken geweest.
Clarendon steunde Stratfords mening dat Turkije niet kon ingaan op de Russische voorstellen
m.b.t. het exclusieve beschermheerschap over de orthodoxe gelovigen in het Turkse rijk.
Cambridge Modern History, X, 473.
De publieke opinie was zeer anti-Russisch na de slag bij Sinope. Palmerstons ontslag hield
verband met onenigheid over te verlenen gewapende hulp aan Turkije, waartegen de hier
genoemde drie zich verzetten. De kritiek richtte zich vooral op de prins-gemaal Albert.
Palmerston keerde veertien dagen na zijn ontslag weer terug als minister van Buitenlandse
Zaken. Ibidem, 477.
Over Napoleon III in deze, Cambridge Modern History, X, 484 vlg.
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der Artillerie Kousseloff wiens zuster bij de Koningin-moeder als 1e kamenier in
dienst was17. H.M. dit vernomen hebbende, liet mij verzoeken wat in mijn vermogen
was te doen om het lot van den gevangene te verzachten; ik verzocht en kreeg de
vergunning om hem te gaan zien, leende hem eenige boeken en ontving hierop het
bericht, dat lord Raglan, die met koning Willem II als adjudant van Wellington in
Spanje gediend had, om de koningin te gelieven, last gegeven had, dat genoemde
kapitein, tegen een gevangen Engelsch officier zoude worden uitgeleverd, indien de
Russische opperbevelhebber zulks goedkeurde.
Ik bracht die, naar ik vermoedde goede tijding, aan den gevangene, die mij echter
verzocht aan de zaak geen gevolg te geven, hetgeen op mij den indruk maakte, dat
zijn moed niet buiten bedenking verheven was; intusschen was het bevel van
uitlevering spoedig daarna uitgevaardigd en de voorliefde van Kousseloff voor zijne
gevangenis werd mij duidelijk, toen ik later vernam dat hij in staat van dronkenschap
in een der rijtuigen van prins Gortchacow18 was gevonden en te dier zake voor een
krijgsraad terechtgesteld, gevonnisd en gefusilleerd was geworden.
Ik kreeg intusschen eene zeer warme dankbetuiging van de Koningin die zij mij
later mondeling herhaalde; ik sprak daarop mijn leedwezen uit over den treurigen
afloop, waarop ik van H.M. vernam, dat een echten Rus, die den heldendood voor
het Vaderland ondergaat, niet te beklagen is!! Ik achtte mij niet geroepen H.M.
omtrent dien heldendood nader in te lichten.
Nadat de vrede hersteld was en de heer de Boutenieff als Russisch gezant te
Constantinopel was opgetreden, dreigde een incident, met de vereeniging der beide
vorstendommen Walachije en Moldavië in verband staande, de betrekkingen der
meeste groote mogenheden en de Porte wederom te doen afbreken en ik werd bij die
gelegenheid door den Russischen gezant aangezocht na zijn eventueel vertrek de
Russische belangen voor te staan. Door het toegeven der Porte bleef de heer de
Boutenieff echter op zijn post.
Mijne goede verhouding met dien gezant nam niet weg, dat ik even goede en in
den grond nog betere relatiën had met den Britschen ambassadeur lord Stratford de
Redcliffe. Ik was ook op een goeden voet met den Oostenrijkschen internuntius van
Bruck19, en bevriend met de zich opvolgende Zweed-
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Anna Pavlovna Romanova had in dienst madame Koetsjelev, een generaalsdochter die van
Anna's Russische omgeving de meeste invloed op haar had (Doorn, Rusland en Oranje, 231).
Nicolaas' zoon Alexander schrijft zijn tante over Kayso, die uitgewisseld zal worden tegen
de Engelsche officier Lord Dunkeln, de zoon van Lord Clanricard. Anna had haar neef over
deze Kayso geschreven (Jackman, Romanov Relations, 347-348.) In correspondentie over
de Russische officier wordt hij genoemd als Koussouleff (bijlage 26). In de uitgave van
Jackman staat aangegeven dat Kayso onbekend is.
Bedoeld kan zijn M.D. Gortsjakov (1795-1861), opperbevelhebber tijdens de Krimoorlog,
of A.M. Gortsjakov (1798-1883), minister van Buitenlandse Zaken (1856-1882).
De Oostenrijkse gezant bij de Porte had destijds de ‘inferieure’ titel van internuntius omdat
tussen beide rijken geen vrede bestond, maar een toestand van wapenstilstand.
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sche ministers Sibbern en Collett. De eerste Pruissische gezant, die ik aantrof, de
heer van Wildenbruch, een natuurlijke zoon van den in 1806 bij Saarfeld gesneuvelden
prins Lodewijk van Pruissen was mij minder sympathiesch.
Eene poging door hem in het werk gesteld om de protestantsche begraafplaats
onder zijne speciale bescherming te stellen wist ik te verijdelen. Hij had zich de
goedkeuring van Engeland, die zijn eigen kerkhof had en die van de andere
protestantsche staten, die door tijdelijke zaakgelastigden vertegenwoordigd werden,
weten te verwerven, bij eene gezamenlijke conferentie ten huize van sir Henry Bulwer,
die lord Stratford vervangen had; ik weigerde die goedkeuring met de opmerking,
dat de Nederlandsche ambassadeurs praalgraven op dat kerkhof gehad hadden, voor
dat er een Turk nog wist dat er een markgraaf van Brandenburg bestond20, en dat ik
niet anders, dan op een voet van volkomene gelijkheid in nieuwe regelen omtrent de
administratie van het kerkhof kon toestemmen. Op deze wijze werd de zaak dan ook
geregeld, maar toen ik later als gezant te Berlijn optrad, ondervond ik nog de gevolgen
van het door mijn vorigen collega gemaakt fiasco. Hij werd opgevolgd door graaf
van der Goltz met wien ik in ongestoorde vrede leefde. Van de Turksche staatslieden
met wie ik te doen had gehad, gaf ik de voorkeur aan Ahli Pacha; hij, zoowel als
Rachid en Fuad Pacha, die beurtelings grootviziers en ministers van Buitenlandsche
Zaken waren, behoefden, wat hunne diplomatieke geschiktheid betrof, zeker niet
voor de Europeesche diplomaten onder te doen.
Ik had met hen een punt van meest officieuse aanraking, waarvan de behandeling
mij zeer ter harte ging maar uit den aard der zaak teeder en moeijelijk was; ik bedoel
het vraagstuk der gewetensvrijheid (bijlage 27)21 dat bij den vrede van Parijs op den
voorgrond getreden was22..
Kort voor den Krimoorlog was nog in Adrianopel een Turk, die Christen geworden
was ter dier zake ter dood gebracht. Openlijk geschiedde dit later niet meer, maar
door verbanning naar het binnenland, werd nog nu en dan op eene bedekte wijze de
renegaat van het leven beroofd, terwijl in het binnenland, evenzeer de Grieksche of
Armeniaansche Christenen, die tot het protestantisme overgingen aan allerlei
vervolgingen blootstonden. Ten behoeve dezer vervolgden werd dikwerf mijne
tusschenkomst ingeroepen, omdat ik door de omstandigheden er toe gebracht was
geworden, veelvuldig met de zendelingen

20

21
22.

Van Zuylen doelt hier op de geringe status die het kerngebied van Pruisen bezat tijdens de
bloeiperiode van de Republiek, voordat de Grote Keurvorst (Frederik Willem) de grondslag
van de Pruisische staat legde.
‘Turkije, gewetensvrijheid’, invent. nr. 66. 23 stukken. Hieruit blijken Van Zuylens
activiteiten, gesteund door de Evangelische Alliantie.
Van Zuylen zal hier doelen op de (loze) toezegging die de sultan in februari 1856 deed, de
hatti-humayûn genaamd. Christenen en Moslims zouden in het Turkse rijk gelijk zijn voor
de wet. Cambridge Modern History, X, 489.
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in aanraking te komen. De oude kapel (bijlage 28)23 toch der Nederlandsche
ambassade, vond ik bij mijne komst tot een brandvrij magazijn ingericht; daartoe
waren de vensters toegemetseld en werden de kelders als bergplaats verhuurd.
De komst der protestantsche veldpredikers, die het Fransche leger vergezelden,
opende voor mij de gelegenheid, om de kerk, na te zijn in orde gebracht en van
banken voorzien, wederom voor de Godsdienstoefeningen te openen en die zaak
vond zooveel bijval, dat na het vertrek der Armeniërs een Fransch leeraar ad hoc kon
worden aangesteld. Toen nu eenmaal de kerk, die bijzonder gunstig gelegen was,
hersteld was, verzochten de Engelsche of Amerikaansche protestanten en de
Armeniërs er ook gebruik van te mogen maken, hetgeen hun gaarne werd toegestaan,
en buitendien hadden er onderlinge samenkomsten der Amerikaansche zendelingen,
van het Bijbelgenootschap en van de Evangelische Alliantie plaats, zoodat de
Nederlandsche legatie van lieverlede een centraal punt der Christelijke
werkzaamheden werd. Nu was natuurlijk de tusschenkomst van den Britschen
ambassadeur van meer gewicht, dan de mijne, maar hoewel lord Stratford ze dikwerf
verleende, wilde hij toch niet de eenige zijn en zag het gaarne dat ik mij met die
zaken inliet die, beweerde hij geen Engelsche maar algemeen Christelijke belangen
betroffen. Zoo kwam het dat mijne vertoogen nogal ingang vonden, omdat de Turken
daardoor de inmenging van den gevreesden ambassadeur, den grooten ‘Elchi’ zoo
als zij hem noemden, voorkwamen.
Na diens vertrek echter, en toen sir Henry Bulwer was opgetreden, met last om
zich zoo min mogelijk met de binnenlandsche aangelegenheden van Turkije in te
laten, meende Fuad Pacha, die toen grootvizier was, ook met mij korte metten te
kunnen maken. Zoo kreeg ik bericht, dat een tiental familiën, vaders, die van
Mohammedaan, Christen geworden waren, plotseling in den winter van het jaar 1859
bevel ontvangen hadden Constantinopel te verlaten, om zich in verschillende plaatsen
in Klein-Azië te vestigen, eene ballingschap, die volgens hun beweren en dat hunner
talrijke gezinnen, met een doodvonnis gelijk stond.
Ik begaf mij hierop naar Fuad Pacha om hem te verzoeken, het bevel van uitzetting,
waarvoor geen grond was aangegeven, terug te roepen. Hij ontving mij zeer koel,
en gaf mij te kennen, dat hij met geen vreemd diplomaat dergelijke zaken voortaan
wenschte te behandelen. Mijn antwoord was: zeer wel. Ik zal u dan ook niet verder
als vertegenwoordiger van Nederland spreken, maar uit mijn eigen naam en dan
verklaar ik u, dat ik niet wil geaccrediteerd blijven bij een souverein, die mijne
geloofsgenoten op eene zoo schandelijke wijze vervolgt, als thans geschiedt, dat ik
besloten ben mijn ontslag te nemen, maar

23

‘Turkije, Christelijke werkzaamheden, brieven aan neef Hugo, 1855-1860’, invent. nr. 67.
Een brochure van ‘Constantinople Auxiliary Ladies' Association for promoting the Christian
Education of Jewish Females’. Presidente is Van Zuylens echtgenote. 12 brieven (30-4-1855
tot 2-7-1859) aan Hugo over familieaangelegenheden (erfenis).
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dat ik wel zal zorgen er zooveel ruchtbaarheid aan te geven, dat geene regering in
de Christenheid onkundig zal blijven van de wijze waarop de plechtige verklaringen
van gewetensvrijheid door u worden nagekomen, en als gij Fuad Pacha, de zaken
zult willen verbloemen, dan sta ik er voor in, dat mijn woord in Europa meer
vertrouwen zal genieten dan het uwe en dat gij openlijk voor een huichelaar aan de
kaak zult worden gesteld.
Op dien vrij hevigen uitval antwoordde de grootvizier met Oostersche beleefdheid,
doch zeker niet zonder een dosis ironie, dat hij het zeer zoude betreuren, indien ik
Turkije verliet, doch dat hij niet anders kon doen, dan mij hieromtrent vrij te laten.
Blijkbaar meende de vizier met eene ijdele bedreiging te doen te hebben, doch dit
was het geval niet; ik had na rijp beraad mijn besluit genomen en vertrouwde hierop
Gods zegen te mogen verwachten. Ik begreep dus Fuad Pacha een bewijs van mijn
ernst te moeten geven en maakte van het gebeuren een verslag op, voor onzen minister
van Buitenlandsche Zaken, met verzoek om te mogen worden teruggeroepen, hetgeen
mij echter op dat oogenblik zeer onaangenaam zoude zijn geweest.
Met dit verslag zond ik den 1n tolk24, den volgenden dag naar de Porte, met verzoek
aan Fuad Pacha om het te willen lezen en indien er eenige onjuistheden in mochten
zijn opgenomen, mij in staat te willen stellen ze te verbeteren.
Na eenige tegenwerpingen las hij het stuk en gaf het aan den heer Keun terug, met
de opmerking, dat het hem in 't algemeen juist voorkwam, maar dat hij niet voor
iedere uitdrukking kon instaan. Nauwelijks was echter de heer Keun van Stamboel
in Pera teruggekeerd, of ik ontving het verblijdend bericht, dat het bevel van
ballingschap was ingetrokken en zoo lang ik nog in Turkije gebleven ben, zijn deze
Christen geworden Mahomedanen niet meer van overheidswege lastig gevallen. Zoo
bleek het, dat ik in der daad in deze aangelegenheid de leiding en de bescherming,
die ik had ingeroepen in ruime mate mocht ondervinden.
Ik sprak verder nooit over dat incident met den vizier, die eenigen tijd daarna het
middagmaal bij mij aannam en dus althans schijnbaar, was de goede harmonie
hersteld, Bij verschillende andere gelegenheden mocht ik het voorrecht smaken iets
te doen om de verspreiding van het Evangelie in Turkije te bevorderen en het eerste
kind van vroeger Mahomedaansche ouders, dat te Constantinopel gedoopt werd,
ontving dezen doop in onze kerk, gedurende den zomer, dien ik in Klein-Azië
doorbracht, terwijl ik Selim Effendi, de vader, die in Malta den naam van William
had aangenomen, met zijn gezin in de legatie had opgenomen, onder het voorwendsel
van hem daarbij eene aanstelling te geven.
Deze man, die kort te voren tot het Christendom was overgegaan, heeft naderhand,
in Stamboel gevestigd, aldaar geëvangeliseerd, maar is naar alle waarschijnlijkheid
vergeven, door het gebruik van fijne diamantpoeder, die met

24

R.J. Keun.
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suiker vermengd, in koffij wordt toegediend en in de longen verzweringen te weeg
brengen, die den dood ten gevolge heeft, zonder dat er kenteekenen van vergif
aanwezig zijn. De merkwaardige bekeering van dezen Selim Effendi, door het lezen
van het Nieuwe Testament is in het Engelsch beschreven en der lezing dubbel
waardig25.
Deze bemoeiingen en de aanraking met een tal van uitnemende Amerikaansche
zendelingen en Fransche en Engelsche leeraren behooren tot de beste herinneringen
van mijn verblijf in het Oosten en het was mij hoogst aangenaam bij mijn vertrek
een talrijke deputatie te mogen ontvangen, die mij een adres uitreikte, waarbij mijne
diensten wel wat te breed werden uitgemeten, doch dat mij als een bewijs hunner
hartelijke genegenheid zeer welkom was. Het werd met mijn antwoord opgenomen
in het weekblad ‘the News of the Churches’ van den 1n mei 1860, pag. 12926. De
directeur van het kabinet De Kock merkte daarentegen op, dat volgens hem een chef
van missie geen missionaris behoorde te zijn (bijlage 29)27.
Zoo als verder boven is vermeld, werd ik in het jaar 1856 mede tot minister-resident
in Griekenland benoemd, waarop wij den winter 1856 op 1857 te Athene
doorbrachten, alwaar ik o.a. het état major van Z.M. fregat de De Ruyter aan het Hof
voorstelde.
De kommandant28 had op mijn verzoek dan last ontvangen, zich met mij te verstaan,
om een onderzoek te doen naar eene geschikte haven, alwaar Nederland, met het oog
op den aanstaanden nieuwen waterweg langs Suez, een entrepot en inrichtingen voor
reparatie van schepen zoude kunnen daarstellen. Dit was het gevolg van verschillende
rapporten te dier zake door mij bij de regering ingediend29. Ik voorzag het welgelukken
van het plan van den heer Lesseps, waaraan velen toen nog twijfelden; en de
verlevendiging der Nederlandsche scheepvaart in de Middellandsche zee, die hiervan
het gevolg zoude kunnen zijn en wenschte depots van Nederlandsche koloniale
goederen aan teleggen van waar de kleine Grieksche schepen de verschillende havens
van hun land en van Klein-Azië van het benoodigde zouden hebben kunnen voorzien.
Intusschen was de De Ruyter voor dit doel ongeschikt en de kommandant van
Maldeghem weinig met de zaak ingenomen, de Kap. ter zee de Vaynes van Brakell,
die met het fregat de Wassenaar het volgende jaar met een dergelijken last mij kwam
bezoeken, toonde zich een groot voorstander dezer zaak; zij had echter op dat
oogenblik geen gevolg; prins Hendrik met hetzelfde denk-
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Deze beschrijving is niet gevonden.
The News of the Churches is niet gevonden.
‘Athene. Diplomatieke bescheiden. Fregat de Ruyter. 1856-1860’. 12 stukken. Hierbij niet
de aanmerking van F.W.L. de Kock.
H.J. van Maldeghem.
Een ongevraagd advies van Van Zuylen (24-8-1856) in bijlage 29 (noot 27). Nederland moet
een entrepôt zien te krijgen op een Grieks eiland, bijv. Milo, of vergroting van het bestaande
te Syra. Van Zuylen bepleit een vestiging van de NHM ter plaatse.
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beeld bezield, kocht tot dit einde land te Suez, alwaar hij pakhuizen liet oprichten,
doch ook Z.K.H. ondervond van de zijde van den handel geringe medewerking en
ook deze onderneming gaf weinig of geen resultaten.
Bij deze zoo wel als bij andere gelegenheden heb ik ondervonden, dat van
regeeringswege, althans met de Nederlandsche landaard niet met vrucht iets kan
worden gedaan om aan den handel eene zekere leiding te geven; men doet naar 't
schijnt, het best om zich te bepalen zooveel mogelijk alle hindernissen van het vrije
verkeer uit den weg te ruimen.
Gedurende mijn verblijf in Griekenland gelukte het mij eenige voordelen voor
den handel te verkrijgen, zoo als o.a. blijkt uit een briefje van den minister van
Buitenlandsche zaken, de heer Rangabis van den 10/22 April 185730. In het volgende
jaar den 25n Januari had een plechtig feest plaats tot herinnering van de komst van
Koning Otto in Griekenland, 25 jaren te voren. - Weinig vermoedde Z.M., dat hij
zoo spoedig daarop onttroond zoude zijn31; de aan zijn hof geaccrediteerd geweest
zijnde diplomaten, die de misslagen zijner regering en het trouweloos karakter zijner
onderdanen van nabij konden gadeslaan, zullen hierover minder verwonderd zijn
geweest.
Onder onze collega's zagen wij het meest sir Thomas Wyse en zijne nicht32 en de
Fransche gezant graaf de Monthérot. Ons verblijf in Turkije en Griekenland was
door verschillende treurige sterfgevallen in de familie gekenmerkt. In de maand
Maart 1855 ontvielen ons onze twee tantes Jacoba en Elisabeth, die te samen met
mijne zuster 's Hage bewoonden33. Het lichamelijk en zielslijden mijner oudste tante,
de doorgaande ziekelijkheid harer zuster moesten er toe leiden, dat hun sterven minder
werd betreurd, dan anders het geval zoude zijn geweest, vooral ook omdat men met
alle vertrouwen, op het gezag der Heilige schrift, mocht verwachten, dat voor hen
het sterven gewin was. Hetzelfde kan gezegd worden van mijn ongelukkige lieve
zuster, die zeer aan mij gehecht was en ik nog kort voor haar overlijden in het jaar
1856 was gaan zien34.
Zij was in hetzelfde huis gebleven vroeger door haar met de tantes bewoond, met
dezelfde Juffrouw van gezelschap35, eene zuster van den predikant de Bruine, die
haar zeer liefderijk tot aan haar dood verpleegde. Een gevoeliger slag trof ons, toen
de Heer onzen tweeden zoon Hugo, ons in October 1855 te
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Rizas Rangabis schrijft Van Zuylen dat ‘les 2 L’ zijn afgeschaft. Wellicht een bedrag aan
in- of doorvoerrecht.
In oktober 1862 werd Otto, die een pro-Russische koers had trachten aan te houden, met
behulp van Engeland ten val gebracht.
Winifrede M. Wyse.
Jacoba Elisabeth overleed op 4 maart, Elisabeth Johanna Adriana op 28 maart. Zij woonden
Prinsegracht wijk W nr 93 (sinds 1858 Prinsegracht 49).
Adriana Maria Jacoba Wilhelmina overleed te 's-Gravenhage op 29 december 1856.
A.A. de Bruine.

Nederlandse historische bronnen 2

251
Constantinopel geschonken, zeer onverwacht in de maand Mei 1858 tot zich riep
(bijlage 30)36.
Hoe het ouderhart over het verlies van dit allerliefste kind bloedde zal ik niet
trachten te beschrijven. God gaf ons echter een zoo levendig gevoel van de zalige
verwisseling, door dit dierbare jongetje, een toonbeeld van liefde en gehoorzaamheid,
ondergaan, dat wij met oprechtheid op zijn graf konden doen schrijven ‘de Heer heeft
gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd’.
Het behaagde God ons het geleden verlies te verzachten, door ons een jaar later,
den 24n Mei 1859, wederom een zoon, Robert, te schenken.
Onze overige drie kinderen, waarvan Philip ons echter dikwerf ongerustheid gaf,
mochten wij in het leven behouden en zoodoende konden wij met een kind rijker
dan we gekomen waren, in Maart 1860 over Athene de terugreis naar het Vaderland
ondernemen37. Was onder dat huisselijk opzicht de afloop mijner zending bevredigend,
ik geloof zonder grootspraak te kunnen verzekeren, dat zij de positie van Nederland
in Turkije, die sedert de opheffing der ambassade in 1830, langzamerhand gedaald
was, wederom in eere herstelde.
Ik wil geen blaam werpen op den heer Testa, die gedurende het grootste gedeelte
van dien tijd als zaakgelastigde fungeerde, doch het ligt in den aard der zaak, dat
iemand, die nooit andere, dan ondergeschikte betrekkingen bij de ambassade had en
wiens familie verschillende andere regeringen diende o.a. de Duitsche, Oostenrijksche
en Zweedsche en daarbij door een groot gezin in geldelijke zorgen verkeerde, als
vertegenwoordiger niet hoog stond aangeschreven. Toen de Staten-Generaal er in
hadden toegestemd om een klein gedeelte van het Nederlandsche terrein aan de
hoofdstraat van Pera gelegen, te verkoopen en uit de opbrengst een nieuw hotel te
bouwen, was ik in staat gesteld om behoorlijk te representeeren, doch niet zonder
geldelijke offers, want mijn huishouden was op een vrij grooten voet ingericht, met
een twaalftal dienstboden en eene stal met vijf paarden. Voor dat het nieuwe huis
voor den 1n tolk en het hotel gereed waren, vertoefde ik slechts korten tijd te Pera,
des zomers buiten twee winters te Athene en een gedeeltelijk te Maltha met verlof
doorgebracht hebbende, doch deze verschillende verhuizingen en reizen waren zeer
duur en noodzaakten mij tot grootere uitgaven, dan mijne inkomsten toelieten, zoodat
onder een geldelijk oogpunt de zes jaren, door mij in het Oosten doorgebracht, niet
gunstig waren, maar dit werd wederom door het uitzicht op pensioen eenigzints goed
gemaakt en had ik overigens alle redenen om dit tijdperk als een der gelukkigste van
mijn leven te beschouwen.
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‘Aquarel van pas gestorven zoon Hugo, 1858’, invent. nr. 68. Hugo overleed te Athene op
14 mei.
In het handschrift staat: ‘... mochten wij in het leven behouden en zoodoende in 1860 met
een kind rijker dan wij gekomen waren in Maart 1860 over Athene de terugreis naar het
Vaderland te ondernemen’.
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Hoofdstuk V. Eerste ministerie van Buitenlandsche Zaken. Maart
1860-januari 1861 (Bijlage 31)1.
Gedurende een bijna zesjarig verblijf in Turkije, was meer dan eens de gedachte en
ook wel den wensch naar eene verplaatsing bij mij opgekomen, wanneer er in het
corps diplomatiek eenige veranderingen aanstaande waren.
Ik onthield mij echter van het doen van eenige stappen, overtuigd zijnde, dat ik
hierin eene hoogere leiding behoorde af te wachten, en ik meende in het begin van
1860, nadat er eenige verwisselingen hadden plaats gevonden, dat er vooreerst aan
geene promotie te denken viel, toen ik zeer onverwacht van den toenmaligen directeur
van 's Konings Kabinet de Kock het aanbod van de portefeuille van Buitenlandsche
Zaken namens den Koning ontving, door een telegram, dat naar een nog niet
ontvangen schrijven verwees.
De toedracht der zaak was deze: De minister van Staat van Hall was in de maand
Februarij van dit jaar met de vorming van een nieuw kabinet belast geworden. Reeds
in het Ministerie van 1853 (April-beweging) had hij de betrekking van minister van
Buitenlandsche Zaken vervuld, die hem om verschillende redenen beter toelachte,
dan die van minister van Finantiën of van Justitie waarvoor hij echter veel geschikter
was.
Bij de vorming van dit kabinet was hij er wederom op bedacht zijn ouden zetel
op het Buitenhof weder in te nemen, doch alle pogingen om een minister van Finantiën
te vinden, mislukten, zoodat hij wel genoodzaakt was, wederom de leiding van het
departement te aanvaarden.
Onder die omstandigheden, ontving ik bovenvermeld aanbod, dat ik niet aarzelde
aan te nemen, omdat ik juist hierin eene beschikking van Hooger hand meende te
kunnen erkennen.
Een telegram van den 6n Maart 1860 verwittigde hiervan jhr. de Kock, waarop
mijne benoeming bij Kon. Besluit van den 8n dier maand volgde. Acht dagen na het
telegraphisch bericht mijner benoeming was ik op reis naar Athene, na een
afscheidsaudiëntie bij den Sultan gehad te hebben. Ik hield mij een paar dagen in
Griekenland op om ook mijne rappelbrieven uit te reiken aan den koning van
Griekenland, die mij hierop tot Grootkruis zijner orde benoemde, dat der Turksche
decoratie kwam eenigen tijd later. Inmiddels waren vrouw en kinderen nog achter
gebleven, die mij den 23n Maart aan den Piraeus weder inhaalden, waarop wij
gezamenlijk de reis, op de boot der Fransche Messageries Impériales de Neva, naar
Marseille voortzetten.
De overtocht was niet voorspoedig. De schroef werd onklaar en het weder was
zeer ongunstig; wij kwamen echter met een paar dagen oponthoud be-

1

‘Minister van Buitenlandsche Zaken, 1860-1861’, invent. nr. 69. De inventarislijst vermeldt:
‘N.B. Alleen gemerkte omslag aanwezig’, doch deze bevat drie brieven: twee gelukwensen
met benoeming en een verzoek de vervolging van Joden aan de orde te stellen bij de Turkse
autoriteiten.
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houden aan, en na den Zondag te Parijs te hebben doorgebracht, werd den volgenden
dag Brussel bereikt, alwaar ik mijne famile eenige dagen achter liet, terwijl ik den
3n April te 's Hage aankwam en den volgenden dag in functie trad.
Behalve de heeren van Hall en Rochussen, waren mijne overige nieuwe
ambtgenooten de heeren baron van Heemstra, Godefroi, Jhr. Casembroot, Lotsy,
Mutsaers en Bosscha, mij geheel vreemd. Ik acht het niet onwaarschijnlijk, dat
eerstgenoemde in mijne benoeming had toegestemd in de verwachting dat ik, een
betrekkelijk jong en op staatkundig gebied geheel onbekend man (ik was toen 40
jaar oud) hem de hoofdleiding van het departement zoude overlaten.
Hierin zag hij zich echter deerlijk bedrogen en hoewel de ministeriële
onafhankelijkheid een uitvloeisel was en behoorde te zijn der constitutionele
verantwoordelijkheid, ging ik wellicht in de handhaving hiervan eenigsints te ver.
Het was niet onnatuurlijk dat de heer van Hall door zijne jaren, de diensten die hij
bereids den lande bewezen had, en zijne onmiskenbare talenten, als formeerder van
het kabinet op al zijne collega's een zekeren invloed wenschte uit te oefenen, en ik
geloof, dat hem dien invloed binnen zekere grenzen niet zoude onthouden zijn
geworden, indien zijn karakter meer vertrouwen had ingeboezemd, maar dit was juist
hetgeen ontbrak, men vroeg zich onwillekeurig, wanneer hij het een of ander
voorstelde, naar de geheime drijfveeren en men had de bewustheid, dat het verwijt,
dat hem gedaan werd, om alles op te offeren om aan het bewind te blijven, niet van
waarheid ontbloot was.
Hierbij kwam bij hem eene zekere ijverzucht tegen den minister van Koloniën2,
die meer dan hij, het oor des Konings had, eene ijverzucht die later den val van het
kabinet ten gevolge had.
Intusschen was in schijn de verhouding in den Raad van Ministers goed, maar
voor iemand, die nog vol illusiën was over de hooge roeping der raadslieden van de
Kroon, was er dikwerf een gemis aan ernst en aan beginselen, die een onaangenamen
indruk maakte. De directeur van het Kabinet, die toen de betrekking van secretaris
van den raad van ministers vervulde3, wist met de hem eigenaardige openhartigheid,
men zoude bijna onbeschaamdheid zeggen, dit treffend te doen uitkomen.
Het schijnt wel dat de heer Rochussen hem eene benoeming tot gouverneur-generaal
van Neerlands Indië had voorgespiegeld, en vermits hier niets van kwam, was hij
spoedig het Ministerie niet zeer genegen, en zag niet ongaarne, dat onderlinge
verdeeldheid zijn val bespoedigde.
Onder de chefs der vreemde missiën, waarmede ik in betrekking moest

2
3

J.J. Rochussen.
De Kock zou met het volgende ministerie grote onmin krijgen. Hij vroeg daarom als secretaris
van de ministerraad ontslag en verkreeg dit bij K.B. van 21 maart 1862. Sinds die tijd verviel
de combinatie van het ambt van directeur van het Kabinet des Konings en secretaris van de
ministerraad. De Vries, De ongekende Thorbecke, 111.
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treden, waren er eenige, waaromtrent eene zekere behoedzaamheid zeer noodig was;
de Fransche gezant graaf Sartiges trachtte zich boven zijne collega's te doen gelden
als vertegenwoordiger van keizer Napoleon, die op het oogenblik het glanspunt zijner
regering bereikt had. Graaf Köningsmarck was als een zeer lastig diplomaat bekend.
Lord Napier legde vooral omtrent onze koloniale aangelegenheden eene bedrijvigheid
aan den dag, die eenigen argwaan wettigde, en de Belgische gezant du Jardin
boezemde weinig vertrouwen in. De baron Langenau, de vertegenwoordiger van
Oostenrijk, was daarentegen een zeer geacht een aangenaam man en met de overige
leden van het corps diplomatiek was de verhouding gemakkelijk.
Volgens eene nota4 van den baron van Goltstein, minister van Buitenlandsche
Zaken in het vorig Kabinet, waren bij zijn aftreden de volgende zaken aanhangig:
eene met België te sluiten overeenkomst over de wateraftappingen van de Maas, de
onschendbaar verklaring van particuliere eigendom op zee in geval van oorlog, de
betrekkingen van Limburg tot den Duitschen Bond5, de afkoop der Stader tol6, een
verdrag met Portugal over de grensscheiding in Timor en een uitleveringsverdrag
met Spanje. Een punt op die nota niet voorkomende en dat toch eene mijner eerste
regeringsdaden was, betrof het herstel onzer missie te Turijn, die sedert geruimen
tijd niet vervuld was7. In strijd met het gevoelen van den heer Groen van Prinsterer
en diens vrienden, was ik geen voorstander van het zoogenaamde stelsel der
legitimiteit en meende het fait accompli te moeten huldigen. Als Nederlandsch
staatsman was er dan ook geen oorzaak partij te nemen voor de verdrevene kleine
Italiaansche despoten, die geheel van Oostenrijk afhankelijk waren, tegenover de
nationale dynastie, die hun had vervangen, en volgens mijne opvatting van eene
Christelijke staatkunde, kon men in de plaats gehad hebbende revolutie eene gerichte
Goddelijke straf zien, voor de vervolgingen waaraan de Evangelische Christenen
waren blootgesteld geweest en voor de schromelijke misbruiken, die de regering in
het geheele schiereiland kenmerkte. Mijne eerste aanraking met de Kamer had reeds
den 20n Juli plaats, naar aanleiding eener interpellatie van der heer R.J.
Schimmelpenninck over den vermeenden moord van den Nederlandschen vice-consul
te Damascus8. Den vorigen dag was deze

4
5

6
7
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De nota is niet aangetroffen.
De oorlog tussen Frankrijk en Sardinië enerzijds en Oostenrijk anderzijds in 1859 had het
gevaar van de bondsverplichtingen van Limburg getoond. Van Goltstein wilde bij een
eventuele herziening van de Bondsakte de gelegenheid aangrijpen om Limburg te laten
uittreden. Tamse, Nederland en België, 32.
De Stader of Brunshauser tol betrof de Elbescheepvaart, bij de monding van de Schwinge.
De afschaffing vond in 1861 plaats. K.B. 2 oktober 1861. S. 84. Lagemans, Recueil, V, 406.
De post te Turijn was in 1844 opgeheven uit bezuinigingsoverwegingen en samengetrokken
met die van Rome. Van Santen, Het internationale recht, 23 en 32.
S.A. Contzy; deze bleek niet vermoord te zijn.
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zaak in den Raad van ministers behandeld en had hij zich vereenigd met mijn voorstel
om aan het in de Middelllandsche zee toen kruisende Nederlandsche smaldeel van
49 oorlogschepen last te geven om zich naar de kust van Syrië te begeven om er aan
de vervolgde Christenen zoo noodig hulp te verleenen, de vice-consul slechts een
der menigvuldige slachtoffers der vervolgingen zijnde. De raad voegde hier echter,
tegen mijn advies, aan toe, dat men zich van alle tusschenkomst zoude onthouden,
indien er eenige onenigheid tusschen de Fransche en Engelsche vlootvoogden mocht
ontstaan en de minister van Marine10 scheen er wel officieus aan den bevelhebber11
den raad te hebben bijgevoegd, om zich vooral niet te veel te haasten, zoodat, de
manifestatie van een zeker krachtsbetoon voor een geheel philantropisch doel, dat
ongetwijfeld ons prestige had kunnen vermeerderen, indien wij met beleid en energie
waren te werk gegaan, veel van zijn indruk verloor, doordat eerst na eenig verwijl
slechts een en naderhand een tweede schip zich op de kust vertoonde en zich geheel
als het ware van de Engelsche en Fransche vlootvoogden afhankelijk stelde. De
geheime beweegreden van den heer Lotsy was echter, dat hij de schepen niet gaarne
waagde aan de slechte ligplaatsen, die de kust van Syrië aanbood, en reeds een
averijrekening in het verschiet zag, waarvoor hij zich in de 2e Kamer zoude moeten
verantwoorden. Niets doen was zekerder: dit was dan ook eenigen tijd te voren in
den Raad van ministers besloten, op het vernemen van den moord aan 2 Nederlandsche
scheepskapiteins in Japan12. Vermits de zaken in dat Rijk, toen nog door den minister
van Koloniën behandeld werden, liet ik er mij minder aan gelegen liggen13. Om op
de interpellatie in de 2e Kamer over de zaken in Syrië terug te komen, deze liep rustig
af, nadat ik in mijn maidenspeech, de verlangde inlichtingen verstrekt had.
Eene interpellatie, die eenige dagen later, den 28n Juli plaats vond, was van meer
aanbelang en bracht mij dadelijk in eene zekere botsing met mijne ambtgenooten.
Het gold hier eene vraag van den afgevaardigde Strens, hoe het stond met de
onderhandelingen met België over de wateraftappingen in Limburg; om namelijk de
zoogenaamde Campine14 in België vruchtbaar te maken, onttrok men aan de Maas
zooveel water, dat daardoor de scheepvaart op die rivier zeer benadeeld werd, en nu
verlangde men eene schikking, waarbij zooveel mogelijk de tegenstrijdige belangen
zouden bevredigd worden. Ik vond

9
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Moet zijn drie, nl. de Zeeland, Wassenaer en Evertsen.
J.S. Lotsy.
H. Wipff.
J.N. Dekker en W. de Vos, kapiteins van de ‘Henriette Louise’ en ‘Christiaan Louis’ werden
op 1 maart 1869 in de vreemdelingenwijk van Yokohama op straat ‘aangevallen en in stukken
gesabeld’. Verslag van de consul-generaal J.K. de Wit in BuZa 2352, exh. 24 juli 1860, nr.
5.
Alle zaken betreffende het Verre Oosten werden behandeld door de minister van Koloniën
als opvolger van de Bewindhebbers van de V.O.C. Van Santen, Het internationale recht,
366.
De Belgische Kempen.
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bij mijn optreden reeds instructien over die onderhandelingen gereed, doch tevens
een bij de 2e Kamer aanhangig voorstel om over de zaak eene parlementaire enquête
te houden. Nu wenschte de heer van Hall en de meerderheid zijner collega's dat die
onderhandelingen zouden voortgaan of er geen voorstel van enquête gedaan ware,
dit bracht, zoo heette het, de waardigheid der regering mede; ik beweerde daarentegen,
dat indien de enquête uitging van de veronderstelling, dat men niet genoeg op de
hoogte van de zaak was, men dit licht vóór en niet na de onderhandelingen behoefde,
en dat ik in ieder geval onder die omstandigheden bepaald moest weigeren te
onderhandelen. Wilde de Kamer van de enquête afzien, de zaak zoude mijnerzijds
geen dag vertraging ondervinden; maar ging de enquête door, moest de uitslag worden
afgewacht en moest mijne tusschenkomst zich bepalen om van België te trachten te
verkrijgen om gedurende het onderzoek de belangen der scheepvaart zoo min mogelijk
uit het oog te verliezen15. Vooraf had ik nog getracht den voorsteller der enquête de
heer Strens, te bewegen als medeonderhandelaar met de gezant op te treden, doch
hij had hiervoor geen ooren. Het hoofddoel, m.i. oppositie tegen het kabinet-Van
Hall, zoude hierdoor gemist zijn geworden. Ik sprak verscheidene malen om de
bovenstaande beschouwingen uiteen te zetten en de enquête af te raden; met eene
kleine meerderheid van vier stemmen (34-30) werd evenwel hiertoe besloten16, en
ik was in mijn eigenbelang over die uitkomst niet ontevreden, omdat zij mij vooreerst
van de onderhandelingen met België ontsloeg en voor het vervolg een vasteren
grondslag voor die onderhandelingen zoude opleveren. De pogingen van den heer
van Hall, die waarschijnlijk aan België onder 's hands eenige beloften gedaan had,
om mij toch nog te bewegen, de onderhandelingen voort te zetten bleven zonder
gevolg, maar verbeterden onze onderlinge verhouding niet. Bij gelegenheid der
behandeling mijner begrooting op den 28n Nov. 1860 ontspon zich eene vrij levendige
discussie, waaraan o.a. Thorbecke deelnam. Ik had in een korte redevoering de
beginselen uiteen gezet, die m.i. bij de behartiging onzer buitenlandsche
aangelegenheden moesten worden gevolgd17. Sommigen noemden dit een staatkundig
program, anderen lessen, die ik vermeende aan de Kamer te moeten geven, weer
anderen, eene poging om mij van mijne ambtgenooten los te maken. Dit was nu wel
niet mijne bedoeling, doch mijne poging om te trachten te betoogen, dat
binnenlandsche partijschappen geen invloed
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16
17

Van Zuylen schreef op 17 mei 1860 een ontslagbrief aan de koning wegens dit verschil van
mening. Deze werd niet verzonden. BuZa, coll. 105, 92.
28 juli 1860.
Van Zuylen betoogde dat de buitenlandse politiek steeds dezelfde moest zijn, namelijk die
van strikte neutraliteit. Deze politiek stond los van enige richting van het kabinet. De
neutraliteit werd door hem omschreven als ‘handhaving van een onzijdig standpunt en
vrijwaring tegen alle inmenging van vreemde invloeden in onze zaken’. Handelingen
1860-1861, 28-11-1860, 310.
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behoorden uit te oefenen op de leiding en beoordeeling onzer verhouding tot de
overige mogenheden had wel eenigermate den schijn als of ik mij aan solidariteit
met mijn ambtgenooten wenschte te onttrekken, althans de heer van Hall had ook
dien indruk en was met mijn optreden niet ingenomen, doch vermits na driemaal
mijn standpunt verdedigd te hebben, ten slotte de begrooting met algemeene stemmen
(64) werd aangenomen, kon ik mij over het gevolg verheugen, dat als het ware het
zegel der goedkeuring der 2e Kamer op de besprokene beginselen hechtte.
Behalve deze beraadslagingen had ik nog eenige malen de gelegenheid in de
Kamers het woord te voeren, ter verdediging van eenige tractaten met vreemde
mogendheden, die door mij gesloten waren of die ik bij mijn optreden reeds ter
teekening gereed gevonden had. Onder die laatste behoorde eene overeenkomst met
Portugal over de grensregeling op Timor, die door de wet van den 30n Augustus 1860
werd goedgekeurd18. Bij deze gelegenheid werd ik tot Groot-Kruis der Christusorde
benoemd. Ik meende echter beleefdelijk hiervoor te moeten bedanken, omdat het
mij strijdig voorkwam met den eerbied aan dien heiligen naam verschuldigd om hem
met eene dergelijke onderscheiding te verbinden. Ik had gaarne nadere
onderhandelingen met Portugal willen aanknoopen om te trachten van die mogendheid
de Delagoa baai te verkrijgen in overeenstemming met de denkbeelden uiteengezet
bij eene hierbij gevoegde nota19, doch de tijd heeft mij ontbroken om deze gedachte
te verwenzenlijken, die eene nadere aansluiting aan onze stamgenooten in Z-Afrika
en hunne commercieele onafhankelijkheid van de Kaapkolonie zoude hebben ten
gevolge gehad. Met den Franschen gezant graaf Sartiges sloot ik twee verdragen
over de uitlevering van misdadigers hier te lande en in de West-Indische Koloniën20.
Ook bij die gelegenheid wees ik eene decoratie van de hand, omdat mij namelijk
slechts het Groot-Officiers Kruis van het Legioen van Eer werd

18
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Moet zijn: 20 augustus 1859, S. 97; bij besluit van 12 september 1860, S. 56.
Deze nota is niet in de bijlagen bij de Herinneringen, maar in BuZa. Coll. Van Zuylen 105,
invent. nr. 92. Een staatscommissie die een negatief advies uitbracht over een verzoek van
F.H. van Vlissingen c.s. om te koloniseren op Borneo, voegde er een beter alternatief aan
toe. Nederland moest proberen van Engeland te verkrijgen Natal, in ruil voor de kust van
Guinea of Curacao e.o. Van Portugal zou de Delagaobaai in Afrika gekocht moeten worden.
De boerenrepublieken Oranje Vrijstaat en Transvaal zouden zich nauw, zo niet geheel, bij
deze door Nederlandse kolonisten bewoonde gebieden aansluiten. ‘Dan zal in de toekomst
daar een tweede Nederland ontstaan, dat met den moederstaat betrekkingen van geestelijken
en stoffelijken aard zal onderhouden, voor beiden van even groot doch verschillend nut; dat
eenmaal het steunpunt van onze kracht tot verdediging en behoud der Nederlandsche
bezittingen in den Indischen Archipel kan wezen’.
Bij besluit van 29 augustus 1860, S. 50 en 51; de tekening vond plaats op 2 en 3 augustus.
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aangeboden. Ik beweerde volstrekt op geene onderscheiding voor deze onderhandeling
aanspraak te maken, maar als minister van Buitenlandsche Zaken der Nederlanden
met niet minder dan het Grootkruis genoegen te kunnen nemen. Ik teekende ook nog
op den 5 November met den Spaanschen minister resident een uitleveringsverdrag21
en den 11n December met den Belgischen gezant eene overeenkomst wegens de
scheepvaart op de Maas22, terwijl er nog eenige schikkingen met de Rijnoeverstaten
dit jaar tot stand kwamen23. De bovenvermelde onderhandelingen met den Franschen
gezant over de uitlevering van misdadigers uit Suriname gaf tot vrij ernstige discussiën
aanleiding, omdat hij eischte, dat al de gedeporteerden naar Cayenne, bij ontvluchting,
zouden worden uitgeleverd, terwijl onzerzijds streng het beginsel gehandhaafd werd,
dat evenmin als in het moederland in de buitenlandsche bezittingen uitlevering van
staatkundige misdadigers zoude plaatsvinden. Bij eene andere aangelegenheid voerde
diezelfde gezant een nog hooger toon, doch met even weinig gevolg. De Fransche
consuls-generaal namelijk hebben den rang van Schout bij nacht en nu maakte de
consul-generaal Codrika te Batavia aanspraak op dien rang, terwijl de overige vreemde
consuls-generaal zoowel als de onze met Kapiteins ter zee worden gelijk gesteld. Op
grond hiervan had de minister van Koloniën aan graaf Sartiges het uitzicht gegeven
om den heer Cordrika eene exceptioneele stelling in te ruimen; ik kwam met kracht
hier tegen op, wel begrijpende, dat de overige mogenheden en te recht niet hierin
zouden toestemmen en dat men behoorde vast te houden aan den regel van
ancienniteit, die overal in het corps diplomatiek gehuldigd wordt en waarvan het
gevolg is, dat dikwerf een hooggeplaatst civiel of militair persoon, voor iemand, die
veel lager in rang is, in dat corps moet achterstaan.
Met de Pruissische regering had ik ook een vrij lastige zaak te behandelen. Het
gold de terugzending naar Pruissen volgens het bestaande Bondscartel, van
dienstplichtigen, die in het leger in Oost-Indië hadden dienst genomen, een geval,
dat dikwerf voorkwam. Wanneer nu die lieden uit Java of de buitenbezittingen
moesten worden gerepatrieerd, waren de kosten dikwerf aanzienlijk en weigerde de
Pruissische regering die terug te betalen; maar nu weigerden wij onzerzijds
dienstplichtigen terug te zenden, tenzij de reiskosten werden vergoed, en op dit punt
had eene scherpe wisseling van nota's tusschen mijn voorganger van Goltstein en
den heer Köningsmarck plaats gevonden. Op steeds hooger toon werd door
laatstgenoemde de nakoming onzer verplichtingen uit het Bondscartel voortvloeiende,
geëischt en het kwam mij voor, dat, die toon daargelaten, de weigering onzerzijds
op den duur niet was vol te houden. Ik was dus bedacht op een middel om de zaak
tot een goed einde te brengen, zonder mijnen voorganger geheel in het ongelijk te
stellen. In plaats dus van
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D.R. Rabat; S. 1866, 5.
Een reglement van politie voor de stoomvaart op de gemeenschappelijke Maas; S. 1861, 17.
S. 1860, 55: verplaatsing van de Commissie voor de Rijnvaart naar Mannheim. S. 1860, 70:
verlenging van een postcontract met Pruisen.
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de nota's aan graaf Köningsmarck te beantwoorden, droeg ik onzen gezant te Berlijn
baron Schimmelpenninck op, een compromis voor te stellen, daarin bestaande, dat
bij wijze van abonnement voortaan eene zekere som voor de reiskosten uit Neerlands
Indië zoude betaald worden, dat van de oude geldelijke vorderingen onzerzijds zoude
worden afgezien en dat de thans nog in ons koloniaal leger, Duitsche dienstplichtigen
tegen de bedoelde som, die zoo ik meen op ƒ 200 bepaald was, zouden worden
teruggezonden. In dien zin werd de zaak geregeld, door de onderteekening eener
akte, te Berlijn door den minister van Buitenlandsche Zaken, baron von Schleinitz
en te 's Hage door mij24. Om het herstel der goede verstandhouding tusschen de twee
hoven, die door dat en andere incidenten onder mijne voorgangers geleden had, nog
beter te doen uitkomen, werd deze gelegenheid tot eene uitwisseling van decoratiën
tusschen die beide ministers te baat genomen.
Eene andere zaak, die mij voldoening gaf, was eene buitengewone zending naar
Zweden kort na mijn optreden, om bij de kroning van den Koning25 tegenwoordig te
zijn. De omstandigheid, dat de Koningin26 eene Nederlandsche prinses was, wettigde
m.i. een zekeren luister, weinig overeen te brengen met de eischen der begrooting.
Die zwarigheid kon echter worden te boven gekomen, toen de weledele heer
Steengracht, grootofficier van 's Konings huis zich hiertoe beschikbaar had willen
stellen. De Koning vond goed dat de baron W. van Goltstein, destijds aan het
departement van Buitenlandsche Zaken werkzaam, hem zoude vergezellen, terwijl
de heer Steengracht nog op zijn kosten zijn neveu baron W. Schimmelpenninck
meenam en er nog twee andere attachés aan de missie werden toegevoegd27. Onze
buitengewone gezant28 representeerde op een grooten voet en deze zending liep onder
alle opzichten zeer goed af en zeer ten genoege der Koningin, die, na eenigen tijd
geregeerd te hebben in haar nieuwe Vaderland zoo algemeen hooggeacht en bemind
werd. Bij die gelegenheid van de kroning en later was mij ter oore gekomen, dat van
de zijde van Zweden en van eenige andere mogenheden, pogingen werden aangewend,
om onder de zoogenaamde groote mogendheden te worden
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De overeenkomst werd op 9 november te Den Haag en op 22 november te Berlijn getekend.
Per deserteur werd geen ƒ 200 betaald, maar voor transport van Java tot aan Pruisen ƒ 80,
van Suriname of Curacao ƒ 40. Lagemans, Recueil, V, 400.
Karel XV; de kroning te Stockholm vond plaats op 3 mei 1860.
Prinses Louise was de dochter van prins Frederik en prinses Louise van Pruisen.
De leden van de missie ontvingen een Zweedse onderscheiding. Uit de kabinetsbrief waarin
toestemming voor het aanvaarden wordt gegeven, zou kunnen worden opgemaakt dat het
gezelschap is gevormd door vier heren: behalve de drie genoemde reisde ook H.J. Taets van
Amerongen, adjudant van de koning, mee. Andere namen zijn niet gevonden. K.B.'s van 7
juni 1860, 55-58.
C.M.E.G. graaf van Bylandt.
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opgenomen; dit gaf mij aanleiding om met 's Konings goedvinden aan de hoofden
der Nederlandsche gezantschappen, in de maand Augustus, een circulaire te richten,
om onze zienswijze hieromtrent te doen kennen. Een gelithographeerd afschrift dezer
circulaire en eenige daarop ontvangen officieuse antwoorden worden onder de bijlage
aangetroffen29.
Ik had mij ook onledig gehouden met eene voordracht aan den Koning, tot het
vaststellen van regelen voor de toelating en bevordering van attachés bij het
Nederlandsch Corps diplomatiek. Die regelen zijn vervat in een Kon. Besluit van
den 13 Dec. 1860. S.B. no 7430. Eene vergelijking met de reeks van Besluiten over
hetzelfde onderwerp, waaraan verschillende ministers hun naam hebben willen
verbinden, zal doen zien, dat de beginselen van dat Besluit proefhoudend zijn
bevonden. Op zijn verzoek aan lord Napier medegedeeld, zijn ook eenige onzer
regelen in de Engelsche dienst overgenomen. Mijn aftreden kort daarop, heeft mij
belet, uitvoering te geven aan het voornemen, om ook de consulaire dienst te regelen.
Ik vergat nog te vermelden, dat een verzoek van den heer van der Does de Willebois,
destijds commissaris des Konings te Limburg, om den koning der Belgen tijdens een
bezoek te Luik, namens den Koning te begroeten door Z.M. op mijne voordracht
werd ingewilligd.
Op een geheel ander gebied was ik werkzaam door namelijk zoo veel mogelijk de
zaak der zendelingen in Neerlands Indië bij mijn collega van Koloniën aan te bevelen.
In het bijzonder was dit het geval naar aanleiding van een bezoek van den bekenden
Ds Fabri uit Barmen na den moord van verschillende zendelingen te Borneo31. Ik
hield mij ook onledig om de vervolgde Christenen in Syrië geldelijken bijstand te
verleenen32.
Ik moet thans tot de verhouding van het Kabinet tot de volksvertegen-
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Invent. nr. 92. De circulaire spoort de gezanten aan als het onderwerp ter sprake komt,
zijdelings het standpunt naar voren te brengen dat, als uitbreiding van het aantal grote
mogendheden zou plaats vinden, Nederland daar ook onder zou moeten vallen. De tekst zal
worden afgedrukt bij de uitgave van de Bescheiden betreffende de Buitenlandse politiek door
C.B. Wels. Antwoorden zijn niet aangetroffen.
Er worden eisen gesteld voor toelating tot de diplomatieke dienst (meester in de rechten of
een daarmee gelijk te stellen vooropleiding) en er moeten examens gedaan worden onder
toezicht van een examencommissie.
In mei 1859 waren bij een opstand in het sultanaat Bandjirmassing al de zendingsposten
behalve die van Bandjirmassing zelf overvallen en geplunderd. Vier zendelingen, drie van
hun vrouwen en een aantal kinderen kwamen hierbij om. Een memorie over de doelmatigheid
der ondersteuning van het werk van het Rijnsche Zendeling-genootschap op Z.O-Borneo
van F. Fabri (s.l., s.d. (1860)) in: coll. Van Zuylen, no. 105, invent. nr. 92. Hieruit de
bovenstaande gegevens.
Een comité te Amsterdam verzorgde goederenzendingen naar Syrië. Actievoerders waren
D. Chantepie de la Saussaye, P.J. Elout van Soeterwoude en J.J. van Oosterzee.
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voordiging terug komen. Kort voor ons optreden was een voorstel verworpen33 om
volgens het stelsel van subsidiën onze spoorwegen uit te breiden en vermits van het
particulier initiatief niet veel te wachten was, nadat zij zich van de twee beste lijnen
had meester gemaakt, besloot de beer van Hall met den minister van Binnenlandsche
Zaken van Heemstra het stelsel van staatsspoorwegen voor te dragen, dat naderhand
tot wet verheven is34. De begeerte om eindelijk den lang gekoesterden wensch naar
dit versnelde vervoermiddel bevredigd te zien, maakte de voorname kracht van het
Kabinet uit, maar de omstandigheid, dat het niet op eene meerderheid in de 2e Kamer
kon rekenen, maakte het noodzakelijk, allerlei locale belangen te bevredigen om zich
die meerderheid voor de aanneming der spoorwegwet te verzekeren. Zoo werden
verschillende bepalingen in de wet opgenomen, die m.i. weinig met het algemeen
belang strookten o.a. de bepaling dat op zeven punten te gelijk met het werk zoude
worden begonnen, inplaats van geleidelijk eenige sectiën af te werken en in exploitatie
te brengen. Hoe het zij, toen bij de algemeene beraadslagingen over de begrootingen,
de heer Thorbecke, den heer van Hall verweet, eene parasietiesche politiek te volgen35,
moest ik erkennnen, dat dit verwijt niet ongegrond was. Intusschen zoude die oppositie
niet den val van het Ministerie hebben te weeg gebracht, indien de begrooting van
Koloniën niet ware verworpen geworden. De heer Rochussen had, zeer ter goeder
trouw en m.i. in 's lands belang, toegestemd in zekere dading om een eind te maken
aan een proces, waarmede de Staat bedreigd werd, wegens een suikercontract het
Pangka-contract genaamd36. De Kamer was en zeer terecht ontstemd wegens de
misbruiken, die plaats hadden bij het verleenen van dergelijke contracten, die eene
verplichte levering van riet en van werkkrachten bepaalden, waardoor groote winsten
behaald werden door personen, die zich soms niet eens de moeite gaven van de reis
naar Java, maar in het moederland blijvende, het contract verkochten. Vooral onder
de regering van Willem II hadden ergerlijke misbruiken plaats gevonden, door het
verleenen van dergelijke concessiën aan nietswaardige lieden.
Deze antecedenten maakten de verdediging voor den minister van Koloniën
moeijelijker, maar de oppositie, die hij ondervond had nog een anderen grond,
waarvoor men evenwel niet uitkwam; zij was deze: dat hij gedurende zijn
gouverneur-generaalschap den Apostolischen Vicarius in Neerlands Indië Mgr.
Grooff had verbannen37. Dit was voor sommige leden der Staten-Generaal

33
34
35
36
37

Op 8 februari 1860 verwierp de Eerste Kamer het wetsontwerp met 20 tegen 17 stemmen.
Handelingen 1859-1860, 197.
Wet van 18 augustus 1860, S. 45.
Thorbecke sprak deze gevleugelde woorden op 11 december 1860. Handelingen 1860-1861,
478; ook bij Rengers, Schets, 227-228.
Over het Pangka-contract, zie Fasseur, Kultuurstelsel, 162 vlg.
J. Grooff was in 1846 door Rochussen de kolonie uitgezet omdat hij inzake kerkelijke
organisatie niet ondergeschikt aan de landvoogd had willen zijn. Ibidem, 55.
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eene onvergeeflijke fout, waardoor hij bij de eerste de beste gelegenheid moest
gestraft worden. Hierbij kwam nu nog de ijverzucht van den heer van Hall tegen
zijne ambtgenoot, waarvan ik reeds vroeger gesproken heb en die maakte, dat hij
niet voor hem in de bres sprong, en het gevolg van een en ander was, dat de begrooting
van Koloniën werd afgestemd38. Nu moest er natuurlijk een opvolger gezocht worden;
was het Ministerie er nu in geslaagd iemand te vinden, die als een waardige opvolger
van den heer Rochussen kon beschouwd worden en in 't algemeen zijne beginselen
voorstond, zoude ik geene aanleiding gevonden hebben om mij terug te trekken,
maar het bleek spoedig, dat de heer van Hall geen geschikten collega kon vinden en
nu niet schroomde, alle koloniale beginselen ter zijde te stellen, om quovismodo zijn
ministerie aan te vullen. Personen van de meest verschillende richting werden door
hem aangezocht en desniettemin was bij het einde van het jaar nog niemand gevonden;
ik besloot toen ook mijn ontslag aan te bieden en gaf hiervan bij een vertrouwelijk
schrijven van den 7n Januari 1861 aan de hoofden der Nederlandsche gezantschappen
kennis39. Eene der daarbij besprokene motiën van orde, betrof eene in de maand April
1860 aangenomen orde van den dag, waarbij de concessie eener spoorweg van
Scheveningen over 's Hage naar Woerden werd afgekeurd40. De meerderheid mijner
collega's legden zich bij dergelijke parlementaire uitspattingen zoetsappig neder; ik
bepleitte telkens het nemen van ernstige maatregelen tegen de gedurige stoutigheden
der 2e Kamer, waardoor het uitvoerend gezag niet anders werd dan een ootmoedige
dienaar der vertegenwoordiging, die in de plaats van de regering te controleeren, nu
zelf gouverneerde.
Ik stelde het Ministerie bij die gelegenheden meer dan eenmaal voor het alternatief
of ontbinding of collectief ontslag. Toen dan na mijne aftreding mijn opvolger41 ook
aan onze diplomaten eene circulaire richtte, om zijne verwondering over de missive
van den 7n Januarij te kennen te geven, namens den raad van Ministers, was deze
geensints ter goeder trouw, vermits ieder mijner ex-collega's op dien stap was
voorbereid.
De Koning nam dezelve zeer euvel op; in de 2e Kamer maakte zij echter, zoo ik
vernam, een goeden indruk en toen de heer Betz in de zitting van den 28n Februarij
1861 ervan sprak als ‘een gewaardeerd bewijs van politieke eerlijkheid’42, nadat
mijne begrooting met algemeene stemmen was aange-
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De begroting werd op 14 december 1860 afgestemd met 41 tegen 28 stemmen. Ibidem, 191.
Fasseur toont aan dat de rancune over de zaak-Grooff geen rol gespeeld heeft. Van Hall stond
zelf te zwak om Rochussen te steunen. Ibidem, 252.
Coll. Van Zuylen 105, invent. nr. 92. Van Zuylen vond te weinig vertrouwen tussen regering
en volksvertegenwoordiging en meende dat het land, vooral met het oog op de gespannen
internationale situatie, een (andere) regering moest hebben die wel het vertrouwen van de
Kamer genoot.
27 april 1860. Rengers, Schets, 216.
L.N. baron van der Goes van Dirxland.
Betz zei letterlijk: ‘Hij trad af en gaf een bewijs van politieke eerlijkheid, dat ik, en ik geloof
een ieder, hoogelijk waardeer en waarvan ik hier in het openbaar getuigenis wil afleggen’.
Handelingen 1860-1861, 559.
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nomen, sprak hij het gevoelen uit van verscheidene leden der oppositie, zoo als mij
later ook bleek door het aanbod van die zijde van een diplomatieken post43. Bij Besluit
van den 14n Januarij 186144 werd mij het gevraagd ontslag, met de gebruikelijke
dankbetuiging, verleend. Den 4n Maart daaraanvolgende mijn pensioen op ƒ 2566
vastgesteld.
Wat onze huiselijke omstandigheden gedurende dit tijdvak betreft, kan ik kort
zijn. Wij werden bedroefd door de tijding van het overlijden van den eenigen broeder
uwer moeder45, die na eenige jaren officiersdienst, leeraar der Anglicaansche Kerk
geworden was en zijn gewichtig ambt thans in Australië uitoefende. Dit was vooral
voor haar een harde slag, maar voor ons allen een groot verlies. De waardige
overledene, een toonbeeld zijnde van ware Christelijke plichtsbetrachting, ijver voor
de heilige roeping, waaraan hij volgens ons zijn te kortstondig leven gewijd had. Een
andere beproeving, die echter gelukkiger afliep, was de hevige aanval van diphteritis,
die het leven van Suzetta in gevaar bracht. Overigens leefden wij gelukkig in een
huis in de Zeestraat46, niet groot, maar met vrij aanzienlijke kosten, zeer gezellig
ingericht. Wij hadden een groote eetkamer, en gaven veel dinés; dit gevoegd bij de
kosten van installatie, waarvoor geene vergoeding werd toegekend, had op onze
finantiën geen gunstige uitwerking, zooals trouwens al de openbare betrekkingen
die ik heb bekleed, behalve die van gezant te Weenen, mij geen geldelijk voordeel
hebben aangebracht.

Hoofdstuk VI. Ambteloos burger. Lid der 2e Kamer voor Zwolle. 14
Januari 1861-14 septb. 1862. Ambteloos burger tot Januari 1863. Bijlage
321.
Gedurende den korten tijd, dat ik te 's Hage buiten betrekking woonde, werd ik verrast
door de toezending van een eerekleed van den koning van Siam2, ter gelegenheid
van de uitwisseling van de ratificatien van een tractaat, hetwelk op den 17 December
1860 te Siam had plaats gevonden3. Kort daarna werd ik benoemd tot lid van het
bestuur der Bijzondere school in de Nobel-
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Zie p. 269.
Moet zijn 16 januari.
Zijn naam is niet gevonden.
Zeestraat 57.
‘Ingekomen brieven gedurende ambteloos tijdperk als lid van de Tweede Kamer, 1861-1862’,
invent. nr. 70. 21 stukken, o.a. over zijn opvolging in de Kamer van o.m. Mackay, Groen
van Prinsterer en W. van Lijnden.
Chan Yu Hua.
S. 1862, 198; een verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart.
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straat4, waarvan toen de heeren Groen van Prinsterer, Mackay, Singendonck, Beijnen
en Stavenisse de Brauw mede bestuurders waren.
Dit bracht mij in nadere betrekking met eene [kring]5 waarvan ik de heer Mackay
reeds sedert mijne kindsheid gekend had. De eerstgenoemde dezer heeren vormden
met den Duitschen predikant en lateren hofprediker dr. Kögel en de heeren dr. van
Bylandt6, Elout en Capadose een kleinen kring, die wekelijks 's avonds bijeen kwam
om een gedeelte der Heilige Schrift tesamen te bespreken. In dat gezelschap dat de
naam van het ‘Johannes Kränzchen’ droeg, werd ik ook opgenomen en bracht er
menige genoegelijke avonden door. Iets later werd ik ook lid van het hoofdbestuur
der Nederlandsche Evangelisch Protestantsche Vereeniging7. Intusschen was na mijne
uittreding en die van den heer Rochussen het reeds zoo zwakke ministerie nog
zwakker geworden en had daarbij de dwaasheid begaan, den heer van Hall, die alleen
nog in staat was de ontredderde hulk boven water te houden, te noodzaken, zich ook
terug te trekken, door hem niet als president te herbenoemen.
Het gevolg was dat na eene eerste, ontmoeting met de 2e Kamer8, het ministerie
dem 2n Maart zijn ontslag aan den Koning aanbood. Bij die gelegenheid had men
eenige mededeelingen van de nieuwbenoemde ministers van Buitenlandsche Zaken
en van Koloniën9 verwacht. De eerste was den heer Elout het antwoord schuldig
gebleven toen hij hem een Fransch versje had voorgehouden, waarin de zinsnede
voorkwam ‘pour savoir quelque chose, il faut l'avoir appris’10, terwijl zijn ambtgenoot
eene blootlegging zijner koloniale beginselen had aangekondigd. Dit tragisch einde
van het ministerie rechtvaardigde intusschen, hetgeen ik daaromtrent in mijne
circulaire aan het Nederlandsche Corps diplomatiek gezegd had en stelde de
tegenspraak van den heer van der Goes in een vrij zonderling licht11. Het nieuwe
minis-
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De school was opgericht 13-8-1849, met als doel het onderwijs aan de Christelijke opvoeding
dienstbaar te maken. Residentiealmanak 1862, 582-583.
Het woord ‘kring’ door bew. ingevuld op een open plaats in het handschrift.
E.F.H.M. graaf von Bylandt, lijfarts van prins Frederik. Von Bylandt had in 1857 het initiatief
genomen om een Deutsche Evangelische Kirche te Den Haag te stichten.
Deze vereniging was een vrucht van de Aprilbeweging. Voorzitter was P.J. Elout van
Soeterwoude, secretaris A. Capadose. Het doel van de vereniging was een front te vormen
tegen Rome en het ongeloof door het uitzenden van evangelisten en bijbelcolporteurs. Zij
kan gezien worden als een nationale verschijningsvorm van de Evangelische Alliantie. Groen,
Briefwisseling, IV, 904-905 (n. 70); de statuten in: Vos, Groen van Prinsterer, 348-350.
Op 26 februari 1861; Betz vroeg direct een interpellatie aan over het aftreden van Van Hall,
die de volgende dag gehouden werd.
Jhr.J.P.C. Cornets de Groot van Krayenburg.
Handelingen 1860-1861, 27-2-1861, 562.
Zie hiervóór p. 262.
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terie trad op, onder de leiding van uwen neef J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt.
Een vertrouwelijk memorandum van zijne hand d.d. 21 Juni 186112, geeft eenige
belangrijke bijzonderheden omtrent die optreding. Hierdoor kwam voor Zwolle in
de 2e Kamer een zetel open en de heer Mackay, die in dat district eenigen invloed
had, stelde mij aldaar candidaat, hoewel mijne kansen om te slagen niet groot waren,
althans van de meeste kiezers, die mijn neef, onder de liberale vlag en met de
voorspraak van Thorbecke gekozen hadden, was geen ondersteuning te wachten. Bij
eene eerste stemming waren de stemmen dan ook tusschen drie kandidaten de heeren
van Naamen, de Meester en mij verdeeld13 en bij eene herstemming met
eerstgenoemde behaalde ik de zegepraal met eene meerderheid van slechts negen
stemmen14.
Ik behoef echter niet te zeggen, dat het voor mij eene groote genoegdoening was,
drie maanden na het Ministerie verlaten te hebben wederom tot eene deelneming aan
het staatkundig leven geroepen te worden. Ik meende ook hierin eene vriendelijke
leiding Gods, dankbaar te mogen erkennen; ook uit een geldelijk oogpunt, vermits
mij de toelage van ƒ 2000 geensints onverschillig was15.
Den 1n Mei 1861 werd ik als lid toegelaten en nam eenig deel aan de
beraadslagingen over de wet op de nationale militie, die nog tegen het einde dezer
zitting behandeld werd16.
Gedurende het zomerreces gingen wij allen naar Engeland en logeerden o.a. te
Hambleden en te Danesfield bij de Scott Murrays. Vooraf had ik een klein reisje
door het district Zwolle gemaakt, om mij met eenige locale belangen persoonlijk
bekend te maken. Bij de opening der zitting 1861-1862 sprak ik slechts enkele
woorden bij de behandeling van het adres van antwoord op de troonrede omtrent de
wet op het lager onderwijs17, maar nam een vrij levendig deel aan de beraadslagingen
over de wet op den Raad van State (Handelingen pag. 49-54-89)18. Ik bestreed die
wet, omdat zij m.i. te uitsluitend als een
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Hierna uitgegeven door G.J. Hooykaas, zie p. 362.
Van de 1491 geldige stemmen verkreeg Van Naamen er 346, Van Zuylen 484 en De Meester
222.
Bij de herstemming op 23 april verkreeg Van Zuylen 710 van de 1420 stemmen, Van Naamen
701; doordat negen briefjes van onwaarde waren, werd 706 de volstrekte meerderheid.
Een lid van de Tweede Kamer ontving een schadeloosstelling van ƒ 2000 per jaar.
De beraadslagingen duurden van 28 juni t/m 23 juli 1861. Van Zuylen drong aan op een wet
op de schutterij als aanvulling op een militiewet en verklaarde zich tegen het stelsel van
vervanging (Handelingen 1860-1861, 28-6-1861, 740-741). Het wetsontwerp werd
aangenomen met 39 tegen 23 stemmen, met Van Zuylen vóór.
Van Zuylen maakte bezwaar tegen de instemming met de opmerking dat de wet op het lager
onderwijs van 1857 goed werkte. Handelingen 1861-1862, 24-9-1861, 32.
En de bladzijden 90, 111, 114, 116. Het amendement-Thorbecke dat het vragen van adviezen
door de koning buiten de ministers om de pas afsneed: 31-10-1861, 116.
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Regeeringsraad en niet mede als een Raad des Konings beschouwd werd, hetgeen
onder andere vooral het gevolg was van een amendement van den heer Thorbecke19,
die de tusschenkomst van het ministerie voor elke raadpleging des Konings
voorschreef. Ik wees op gevallen van onderlingen twist in het ministerie of van
ontbinding, waarin het wenschelijk kon zijn, dat de Koning rechtstreeks het gevoelen
van den Raad inwon. Daarentegen was ik tegen het aan den Raad verleende initiatief
tot het voorstellen van wetsontwerpen, de gedurige afwisselingen der leden der
afdeelingen (later gewijzigd) en de bevoegdheid der regering om af te wijken van
de uitspraken van de afdeeling contentieux. Ten slotte werd het wetsontwerp met
44-17 stemmen aangenomen20. Nog sterker was mijne oppositie tegen de regering
na de aftreding van den minister van Buitenlandsche Zaken21, die a.i. door den minister
van R.C. eeredienst22 vervangen werd. Ik kwam er tegen op, dat de gewezen
ambtgenooten23 van den heer van Hall nu zitting genomen hadden met de verklaarde
tegenstanders van dien staatsman, hetgeen m.i. van een volkomen gebrek aan
staatkundige beginselen getuigde, iets hetgeen mij trouwens uit hunne vorige
handeling volkomen bekend was. Vooral had ik wantrouwen in de minister van
Binnenlandsche Zaken24 en van Justitie25, maar had toch medelijden met
eerstgenoemde, toen na een debat van 9 dagen en eenige avondzittingen zijne
begrooting met 37 tegen 33 stemmen verworpen werd26. Ik had voorgesteld om tegen
hoofdstuk II der begrooting te stemmen, waardoor eene zoo langdurige en pijnlijke
discussie zoude zijn vermeden, doch mijn voorbeeld vond geen navolging27.
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Rengers, Schets, 250.
Op 1 november 1861; S. 129.
J.P.J.A. van Zuylen had zich in een circulaire van 30 september 1861 aan de Nederlandse
vertegenwoordigers in het buitenland uitgesproken tegen veranderingen in de koloniale
politiek. De meerderheid van de collega's steunden de opvattingen van de liberale minister
van Koloniën J. Loudon en op 10 november 1861 moest Van Zuylen ontslag nemen. Rengers,
Schets, 247 vlg.
M.P.H. Strens.
Het betrof de ministers Godefroi, Van Heemstra en De Casembroot. Overgang van een
minister naar een volgend kabinet was overigens niet ongebruikelijk.
S. baron van Heemstra.
M.H. Godefroi.
Van Welderen Rengers spreekt over het debat dat van 5 tot 16 december duurde, als een
‘ware parlementaire marteling’. Rengers, Schets, 257.
Hoofdstuk II van de begroting betrof ‘Hooge collegien van Staat en het Kabinet des Konings’.
Het werd met 61 tegen 5 (onder wie Van Zuylen) aangenomen d.d. 2 december 1861.
Handelingen 1861-1862, 302. Van Zuylens aansporing om tegen hoofdstuk II te stemmen
op blz. 273 (29 november 1861).
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Bij de behandeling van hoofdstuk III maakte ik eene kritiek van het ontijdig toekennen
aan de Zuidelijke Staten van Noord-Amerika van de rechten eener oorlogvoerende
mogenheid en gispte ook met nadruk het verschaffen van steenkolen van kruisers
der Zuidelijken in de havens van onze West-Indische Koloniën28. Ook nu nog ben ik
van gevoelen, dat men zich toen ter tijde veel te veel door het voorbeeld van Frankrijk
en Engeland heeft laten leiden en dat men eene schoone gelegenheid heeft laten
voorbijgaan om eene onafhankelijke gedragslijn te volgen, die ons de erkentelijkheid
der Vereenigde Staten zoude verzekerd hebben. Gelukkig heeft de zaak weinig
ruchtbaarheid gehad, anders zouden de Amerikanen ons evenals de Engelschen in
de Alabamazaak29 voor eene duchtige schadevergoeding hebben kunnen aanspreken.
Ik vestigde ook nog de aandacht der regering op de duurte der overmaking der
gelden die België ons volgens het tractaat schuldig was, door tusschenkomst van het
Huis Rothschild30. Een voorstel om eene parlementaire enquête omtrent den toestand
onzer zeemacht in te stellen, bestreed ik vruchteloos31; het werd echter slechts met
eene meerderheid van twee stemmen aangenomen32. Nadat 't Ministerie door de
uittreding van den minister van Buitenlandsche Zaken zijn hoofd en door de
afstemming van de begrooting van Binnenlandsche Zaken ook den steun verloren
had, die het uit de invoering der wet op de staatsspoorwegen kon ontlenen33, was het
zeer onwaarschijnlijk, dat het zich op eenigsints bevredigende wijze zoude kunnen
aanvullen. Het kwam mij en velen met mij voor, dat de ministers ten onrechte partij
gekozen hadden tegen onzen neef in zijn verschil van gevoelen met den minister van
Koloniën34, die volgens hem ontrouw geworden was aan zijn programma om
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Handelingen 1861-1862, 2-12-1861, 307 en 310. Het betrof hier afkeuring door Van Zuylen
van de hulp verleend aan de Zuidelijke staten tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog
(1861-1865).
Het oorlogsschip de Alabama was tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog door Engeland aan
de Zuidelijken geleverd. Het schip bracht de scheepvaart van de Noordelijken aanzienlijke
schade toe. De Alabama werd in 1864 in het Kanaal door de Noordelijken tot zinken gebracht.
In 1871 werd Engeland door een internationaal tribunaal te Genève voor de levering
veroordeeld tot betaling van een schadeloosstelling van $ 15.500.000.
België was Nederland ƒ 400.000 schuldig krachtens het Tractaat van Londen van 1839. Het
huis Rothschild berekende 1¼% voor de invordering van de rente. Handelingen 1861-1862,
17-12-1861, 537.
Handelingen 1861-1862, 16-12-1861, 513. Van Zuylen noemde het instellen van een enquête
doelloos.
Op 16 december 1861, met 34 tegen 32 stemmen.
Het kabinet-Van Hall was opgetreden naar aanleiding van de spoorwegkwestie. Van Heemstra
had als minister van Binnenlandse Zaken de spoorwegwet erdoor gekregen en had daarmee
het bestaansrecht van het kabinet bevestigd. Nu zijn begroting in het gereconstrueerde kabinet
verworpen was, ontbrak volgens Van Zuylen kennelijk de grond voor dit ministerie.
Jhr.J. Loudon.
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de meer behoudende koloniale richting voor te staan, en vermits het ministerie
dientengevolge geheel naar de liberale zijde was overgegaan, kon het voortaan slechts
op eene gedeeltelijke steun der rechterzijde rekenen, terwijl de linkerzijde van geen
kabinet zonder Thorbecke iets wilde weten. Zijne zwakheid jegens dien staatsman
baatte niet; het was verplicht af te treden, en den 31 Januari 1862 kwam het 2e
ministerie Thorbecke tot stand met den heer Betz voor Finantiën, Olivier voor Justitie
en Uhlenbeck voor Koloniën. Bij het heropenen van de zitting der 2e Kamer35 trad
voor het eerst iemand op het staatstoneel, die spoedig eene zekere rol zoude spelen,
het was de heer Isaäc Dignus Fransen van de Putte. Voor het ministerie van
Buitenlandsche Zaken trad na een zeer kort interim van den heer Stratenus, de heer
van der Maesen de Sombreff, een zeer jong lid der gedeputeerde Staten van Limburg
op. Aan eene zekere vlugheid en gemakkelijkheid in het spreken, paarde hij een
eigendunk en zelfgenoegzaamheid, die zeer hinderlijk waren voor hen, die zijn gebrek
aan diplomatieke kennis, zijne oppervlakkigheid en zijne lichtvaardigheid spoedig
genoeg hadden doorgrond.
Toen hij den 14n Mei de definitieve begrooting van Buitenlandsche Zaken
verdedigde, had ik gelegenheid op het verstrekken van steenkolen als strijdig met de
plichten eener neutrale mogenheid, terug te komen; ik besprak ook met eenige warmte
de zaak der gewetensvrijheid in Spanje, waaromtrent de verklaringen van den minister
weinig bevredigend waren. Spoedig hierop36 kwam het inmiddels met België gesloten
verdrag over de wateraftappingen in behandeling; de minister weigerde het te
verdedigen en het werd met 47 tegen 7 stemmen verworpen37, een uitslag, die ten
volle mijne gedragslijn omtrent deze aangelegenheid rechtvaardigde. Hierdoor was
ook een nieuw bewijs geleverd, dat de onderhandelaar de heer Gericke te veel onder
den invloed der Belgische belangen verkeerde, om behoorlijk die van Nederland te
kunnen verdedigen; een door hem gesloten handelstractaat was reeds in der tijd met
algemeene stemmen verworpen38, terwijl later, indien aan zijn raad ware gehoor
gegeven, de spoorweg naar Vlissingen niet of met zeer groote opofferingen onzerzijds
zoude zijn tot stand gekomen.
Hierop werd een handelsverdrag met Turkije in de 2e Kamer aangenomen,
waaromtrent ik eenige beschouwingen in het midden bracht39, en later zeer uitvoerige
beraadslagingen gehouden omtrent eene wijziging in het tarief van invoerrechten40.
Ik verdedigde dit wetsontwerp, dat op het stelsel van vrijen
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Dit was pas op 24 april 1862.
15 mei 1862.
Op dezelfde dag. Van Zuylen behoorde tot de tegenstemmers.
Het verdrag, op 27 oktober 1857 te Brussel gesloten, werd op 23 februari 1858 na een zitting
achter gesloten deuren verworpen met 62-1. Handelingen 1857-1858, 400.
Handelingen 1861-1862, 28-5-1862, 829-830; het werd met algemene stemmen aangenomen.
S. 1862, 188.
Op 20 juni 1862. Handelingen 1861-1862, 845, 861, 886, 888, 895.
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handel gegrond was en verklaarde een gematigd ‘freetrader’ te zijn, die het tarief
echter als eene wenschelijke bron van inkomsten voor den Staat beschouwde, zoo
als in Engeland het geval was.
Op het oogenblik dat men een nieuw handelsverdrag met Frankrijk wilde sluiten,
achtte ik het verkeerd reeds nu een aantal artikelen van Franschen oorsprong, zonder
compensatie te verlagen. Een amendement om de rechten op sommige vruchten te
verminderen, werd met eene kleine minderheid verworpen41; ik nam toch het ontwerp,
waartegen een 20 tal conservatieven zich verzetten, aan42.
Mijne parlementaire bemoeiingen als lid der Kamer voor Zwolle, werden besloten
door zeer belangrijke discussiën over een voorstel van wet tot afschaffing der slavernij
in onze West Indiën43. Ik had van hetgeen hieromtrent in Engeland, voornamelijk
door toedoen van Wilberforce tot stand gebracht eene studie gemaakt en bestreed al
de bepalingen, die in het belang der planters, de aan de slaven te verleenen vrijheid
te veel beperkte. De minister van Koloniën Uhlenbeck was weinig op de hoogte van
het debat; er werden in zijn voorstel wezenlijke verbeteringen aangebracht en ik
verheugde mij ten slotte een wetsontwerp te kunnen aannemen, dat eene smet wegnam,
die reeds te lang op de Nederlandsche regering gerust had44. Feitelijk werd den 14n
Juli en officieel den 13n September de zitting gesloten, waardoor ik ophield een lid
der volksvertegenwoordiging te zijn. Als herinnering werd mij door de collega's
Mackay, W. van Lijnden en Elout een met zilver gemonteerde inktkoker aangeboden,
die thans nog door mij gebruikt wordt. Hoewel het uitzicht op eene herkiezing niet
ongunstig en volgens sommigen zeker was, had ik mij toch hieraan niet willen
onderwerpen om beschikbaar te blijven voor een diplomatieken post van den eersten
rang, die mij ondershands door de regering was aangeboden. In de veronderstelling
dat eene benoeming zich niet lang zoude laten wachten, na het sluiten der kamerzitting
had ik gebruik gemaakt van een gunstig aanbod om met 1 Augustus de huur van mijn
huis in de Zeestraat over te doen en van de gelegenheid gebruik te maken van eene
kuur der baden te Wiesbaden, die mij was aangeraden te beproeven. Wij begaven
ons dan derwaarts en hadden er o.a. het genoegen de kennis te maken van den heer
en mevrouw van Boetzelaer45. Van Wiesbaden gingen wij naar Spa en toen het seizoen
te slecht was geworden, keerden wij, eenigzints teleurgesteld, dat de regering nog
geen gevolg aan hare toezegging gegeven had, tegen het einde des jaars te 's Hage
terug, alwaar wij in het hotel de Doelen, onzen intrek namen.
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Met 38 tegen 23 stemmen.
Het werd op 24 juni aangenomen, met 46 tegen 20 stemmen. S. 1862, 170.
Van Zuylen sprak twaalf keer bij de beraadslagingen, die van 2 t/m 10 juli duurden.
Het werd op 10 juli aangenomen met 45 tegen 7 stemmen. S. 1862, 164.
Vermoedelijk C.W.J. baron van Boetzelaer van Dubbeldam, o.a. lid van de Provinciale Staten
van Utrecht, een actief voorstander van bijzonder onderwijs. Groen, Briefwisseling, III, 423;
Jurriaanse, Ministers, 300.
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Hoofdstuk VII. Gezant te Berlijn 1863-1865. Bijlage 331.
Eindelijk werd ik bij K.B. van den [19n] December 1862 tot Z.M. gezant bij het hof
van Berlijn en de koninklijke en groot-hertogelijke hoven van Saksen benoemd2.. Er
was ook sprake geweest van eene benoeming tot gezant te Brussel, die mij veel
aangenamer zoude zijn geweest; de herinnering toch aan het jaar vroeger in Pruissen
doorgebracht, was mij nog levendig voor den geest en het was voorzeker de laatste
bestemming, die ik zoude gekozen hebben indien men mij de keus had vrijgelaten.
Was dus reeds mijne sympathie met mijne nieuwe bestemming niet groot, de zaak
werd nog erger door een officieel aanzoek der Pruissische Regering om den baron
Schimmelpenninck niet terug te roepen. Deze stap, in het internationale verkeer niet
ongebruikelijk3, werd door den minister van der Maesen op eene vrij dwaze wijze
beantwoord, door een betoog dat de Koning volgens Zijne Souvereiniteitsrechten
geheel vrij was, zijn vertegenwoordiger door een ander te vervangen, doch dat, indien
men gegronde bedenkingen tegen diens plaatsvervanger had, een ander zoude worden
aangewezen. Natuurlijk werd dit antwoord te Berlijn kwalijk opgenomen; het bescheid
was, dat, indien men den heer Schimmelpenninck niet wilde laten, de keuze
onverschillig was.
Het laat zich bevroeden, dat dit op mijne ontvangst een nadeeligen invloed had
en vooral in hofcirkels zag men mij ongaarne, mij beschuldigende van tegen mijn
voorganger geintrigeerd te hebben. De bovenvermelde briefwisseling vertraagde
mijn vertrek, zoodat ik pas den 30n Januarij 1863 mij op reis begaf.
Den eersten nacht brachten wij te Hameln door en stapten den 31n te Berlijn af in
het hotel du Nord, dat wij spoedig verwisselden tegen het rez-de-chaussée van een
groot huis op de Leipziger Platz no 12, waarvan de eerste verdieping door den
Belgischen gezant baron Nothomb bewoond werd. Het duurde tot den 18n Februarij,
tot ik door den Koning4 ontvangen werd om H.D. mijne geloofsbrieven uit te reiken,
daarna had ik nog een twaalftal au-

1
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3
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‘Minister te Berlijn. Officiële stukken 1863-1865’, invent. nr. 71. 24 stukken, voornamelijk
betreffende afspraken voor bezoek bij vorstelijke personen.
De gezant te Berlijn was tevens als minister-resident geakkrediteerd te Dresden (Saksen) en
Weimar (Saksen-Weimar-Eisenach).
Schimmelpenninck was twintig jaar gezant te Berlijn geweest. In het constitutionele conflict
in Pruisen in 1862 had hij partij gekozen voor Bismarck. Mede hierdoor besloten de liberale
ministers al spoedig zich van hem te ontdoen. Van Zuylen kreeg een koele ontvangst in
Berlijn. Bismarck deelde Van Zuylen mee dat het terugroepen van Schimmelpenninck opgevat
werd als stellingnemen van het Nederlandse kabinet tegen de Pruisische regering. Boogman,
Nederland en de Duitse Bond, 111. Daar ook meer over Schimmelpenninck, 104-111.
Wilhelm I.
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dientiën bij de prinsen en prinsessen der koninklijke familie. De prins Frederik Karel
verwaardigde zich echter nimmer mij te ontvangen. Na mijne installatie te Berlijn
begaf ik mij naar het kasteel Pilniz5 bij Dresden om mijne geloofsbrieven aan den
koning Johan van Saksen te overhandigen, een formaliteit, die eenige dagen later te
Weimar plaats vond. Ik ging daarna steeds derwaarts om de groot-hertogin6 bij haren
geboortedag op 8 April namens den Koning geluk te wenschen, en woonde ook
andere hoffeestelijkheden aldaar bij o.a. in 1865, de aanneming van de prinses Marie,
die later met prins Reuss huwde.
Hoewel de ontvangst altijd zeer vriendelijk was, waren de uitstapjes zeer weinig
naar mijn smaak; bijna den geheelen dag in uniform en meestal in het gezelschap
der ‘höchste Herrschafte’ zag ik steeds verlangend uit naar het oogenblik van het
vertrek. De groot-hertogin is eene verstandige vrouw, maar heeft hare eigene
opvattingen, en ziet zich niet gaarne tegenspreken en de groot-hertog, zeer met zijne
hooge positie ingenomen, munt juist niet door zijne verstandelijke vermogens uit en
is wat men noemt zwaar op de hand.
Het verblijf te Berlijn des zomers is ongezond en zeer weinig aangenaam, vermits
ieder, die hiertoe in de mogelijkheid is, de residentie verlaat; hieronder behooren de
meeste diplomaten; de ministers zijn ook veelal afwezig, zoodat er gewoonlijk in
het warme seizoen een vacantie van ongeveer drie maanden plaats vindt.
Ik vond dus geen moeijelijkheid om de vereischte vergunning te erlangen om dien
tijd in Saksen door te brengen in de nabijheid van Dresden. Ik kwam daardoor in
aanraking met den heer van Beust, toenmalig minister van Buitenlandsche Zaken te
Dresden, die later eene zekere rol in Oostenrijk vervuld heeft7. Hij was toen reeds,
zoowel als het hof, zeer anti Pruissisch. Nu moet erkend worden, dat de Pruissische
regering altijd vooral jegens de Duitsche bondgenooten een bitsen toon voerde, indien
men haar niet in alles ter wille was, maar van de andere zijde was de oppositie tegen
hare redelijke eischen, dikwerf zeer ongegrond; de kleinste souvereine staat zag in
alles eene verkorting dier souvereine rechten en het leggen eener telegraaflijn door
een dezer duodecima landjes vorderde vaak lange onderhandelingen. Van het
Zollverein trokken de kleine staten groot voordeel, maar men maakte desniettemin
eene goede administratie lastig door allerlei tegenkantingen, in een woord Pruissen
was in geheel Duitschland gehaat en nu is het gansch niet te verwonderen, dat toen
het de kans schoon zag, de Bond werd opgeruimd. Met eenigsints beter overleg,
zoude het zoogenaamde Vorstencongres, dat in het jaar 1863 te Frankfort bijeen
kwam8, dit ongeluk hebben kunnen voorkomen. Ik acht het althans
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De koninklijke zomerresidentie, Pillnitz.
Sophie, echtgenote van groothertog Karel Alexander, was een zuster van Willem III.
Von Beust ging na de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog in 1866 over in Oostenrijkse dienst als
minister van Buitenlandse Zaken.
Het congres was een initiatief van de Oostenrijkse keizer Frans Jozef, die
hervormingsvoorstellen aan zijn medevorsten wilde voorleggen. Bismarck maakte het
krachteloos door koning Wilhelm I van Pruisen over te halen niet eraan deel te nemen.
Cambridge Modern History, X, 513-514.
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voor Europa een ongeluk dat die Bond, juist omdat hij geene actieve staatkunde kon
volgen, is opgeheven, en het was wel eene eenigzints kortzichtige zienswijze, dat
men in Nederland zoo zeer tegen de verhouding van Limburg tot dien Bond was
ingenomen; ik heb echter in deze de publieke opinie gevolgd, omdat er inderdaad
tastbare bezwaren aan de verhouding verbonden waren, vooral voor de inwoners van
het hertogdom en de voordeelen meer van algemeenen aard waren.
Intusschen, om op den heer van Beust terug te komen, heeft hij, die tijdens het
Vorstencongres een grooten invloed uitoefende, m.i. eene verderfelijke fout gepleegd,
door alles met Oostenrijk en de Zuid-Duitsche Staten te willen afspreken, vóór dat
Pruissen hierin gekend werd. Men dacht toen nog aan het versje in eene bekende
brochure van dien tijd aangehaald ‘Wie das fünfte rad am Wagen, ist Europa's fünfte
Macht’ de toekomst heeft echter doen zien hoe deerlijk men zich vergist had.
Wij betrokken aan de boorden van de Elbe te Schandau eene kleine villa en deden
vandaar vele tochten in de schoone ‘Sachsische Schweiz’ en brachten o.a. eenige
dagen door in gezelschap van mijn oud collega in de 2e Kamer W. van Lijnden en
zijne familie. Gedurende dien tijd kwam de minister Thorbecke de familie zijner
vrouw9 te Dresden bezoeken en wist het daarheen te leiden, dat 2 Pruisische
hoofdambtenaren zich aldaar bij hem vervoegden, om onderhandelingen te voeren
over de aansluiting van drie Nederlandsche spoorwegen met Duitschland: ik was bij
de besprekingen tegenwoordig, nam er een bescheiden deel aan en bewonderde de
tact, waarmede Thorbecke doorgaans zijn gevoelen wist te doen bovendrijven.
In October brachten uwe moeder en ik acht dagen door op het prachtige slot Muskau
van den prins Frederik10 wiens welwillendheid ik mij steeds dankbaar zal herinneren.
Wij gevoelden echter ook bij deze gelegenheid, dat wij voor het hofleven den rechten
smaak niet hadden en onze vrijheid ons vrij wat liever was, dan de vorstelijke
omgeving. Eenigen tijd te voren den 2n September was de 2e Kamer te Berlijn
ontbonden, doch liepen de nieuwe verkiezingen niet ten gunste der regering uit. Het
geschil was voornamelijk, zoo als bekend is, voortgesproten uit de uitgaven voor het
leger en nadat de begrooting van Oorlog verworpen was in de 2e Kamer, werd zij
desniettemin in de 1e Kamer door de regering aangeboden en aangenomen, en toen
de leer verkondigd, dat indien van de drie factoren der Wetgevende macht: de Koning
en de 2 Kamers, er zich twee met een wetsontwerp vereenigde, dit voldoende was.
Instemming der drie machten was wel is waar verkieslijker, maar waar die niet
bestond, kon toch de meerderheid niet voor de minderheid onderdoen! Deze fraaie
constitutioneele theorie werd door den heer van Bismarck ver-
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Het bezoek aan de familie Solger vond plaats in augustus 1843.
Bedoeld is de Nederlandse prins Frederik, die het slot Muskau bezat.
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dedigd en vond in de Junkerpartij instemming; zoodoende werden gedurende jaren
de uitgaven voor de defensie, in strijd met het votum der 2e Kamer, bestreden. Het
spreekt wel vanzelf, dat hoewel ik mij van onvoorzichtige uitlatingen zorgvuldig
onthield, eene dergelijke opvatting in mij geen goedkeuring kon vinden, en vermits
dat met de meeste vreemde gezanten te Berlijn het geval was, werd het corps
diplomatiek hoe langer hoe minder goed gezien. Wij hadden de gewoonte voor het
diner, in een der zalen van eene club die ‘unter der Linde’ zich verzamelde, de
dagelijksche gebeurtenissen te bespreken, en deze zoogenaamde conferentie deed
van Bismarck in den ban, doch gelukte het hem slechts een paar der zwakke broeders
van die zamenkomsten terug te houden. Andere samenkomsten, bij den
geschiedschrijver Von Ranke waren ook niet van belang ontbloot, maar werden
weinig door diplomaten bezocht. In December ontving ik een schrijven van den heer
van Bylandt van Mariënwaerd, mij uitnoodigende om mijn oom Philip, die volgens
dat schrijven, stervende was, te komen zien. Ik gaf hieraan gehoor, maar werd zeer
slecht ontvangen, zoodat ik mij wel voornam deze proefneming niet te herhalen. Ik
was echter genoodzaakt in het voorjaar van 1864 mijnen reis te herhalen, toen mijn
oom werkelijk gestorven was11 en ik vernam, dat hij Philip12 tot zijn universeele
erfgenaam had aangesteld en mij tot bewindvoerder.
Ik maakte te Hinderstein eenige bestellingen om er de maanden Juli en Augustus
te kunnen doorbrengen en de zaken der nalatenschap te regelen. Intusschen waren
wij verhuisd en hadden in de Matherkindstrasse no. 3 een ruim appartement of
eigenlijk twee appartementen op de 1e verdieping betrokken. Dit stelde ons in staat,
diplomatieke diners te geven; waarvan kenners geen kwaad spraken. Vermits het
corps diplomatiek alleen reeds 27 hoofden van missiën telde en minister en
hofdignitarissen ook moesten gevraagd worden, waren hier uitgaven onder verbonden
die, noode door mijn tractement konden bestreden worden; ik heb het echter steeds
tot een plicht geacht, die gelden, die mij voor de representatie werden toegelegd ook
daarvoor aan te wenden, en ik ben het ook voorzeker daaraan verschuldigd, dat ik
overal, ik geloof het zonder grootspraak te kunnen zeggen, de rang van ons Vaderland
in den vreemde waardiglijk heb opgehouden. Ik acht het bespottelijk, zich te veel
aan te matigen, maar wij vervallen dikwerf in het tegenovergestelde uiterste.
Onder de gezanten had ik een ouden vriend den heer Oubril en verscheidene goede
vrienden; onder de Pruissische staatslieden was de heer Bethman Hollweg gewezen
minister van Eeredienst, de eenige waarmede ik eenigzints vertrouwelijk omging;
de heer Kögel, tot hofprediker benoemd, scheen mij te Berlijn minder
vriendschappelijk dan te 's Hage. Met den grooten Bismarck was ik steeds in eene
goede verhouding, maar ontmoette hem zelden. Wij moesten ons doorgaans met den
ondersecretaris van Staat von Thile behelpen, waar-
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Philip Julius overleed op 1 juni 1864. Hij had het huis Hinderstein in 1841 gekocht. Deze
ridderhofstad ligt in de gemeente Langbroek (Utrecht).
Van Zuylens oudste zoon Philip Julius Hendrik.
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van een Fransche schrijver13 naar waarheid getuigde ‘Il avait l'entendement capricieuse
et l'ouie intermittente’, zoodat men telkens met hem op misverstand moest rekenen.
Hij heeft in de crisis van 1866 de diplomaten, die in hem vertrouwden, deerlijk
bedrogen. Voor handelszaken had ik te doen met zekeren heer van Philipsborn, een
type van een Pruissisch bureaukraat.
Bij eene discussie over de ware uitlegging van een artikel van een tractaat, meende
ik hem onwederlegbaar bewezen te hebben, dat onze interpretatie de eenige goede
was, toen hij mij toevoegde: ‘Wenn Sie auch recht haben, so thun wir es doch nicht’
namelijk wat wij volgens het tractaat konden eischen.
Met dergelijke personen te handelen was geen aangenamen taak; tusschen den
secretaris van legatie, die ik te Berlijn aantrof den heer Everwijn en mij heerschte
ook geene groote sympathie; hij werd gedurende eenigen tijd a.i. als attaché vervangen
door den heer A. [van] Karnebeek en later door den heer van Pestel. Belangrijke
zaken waren er echter niet te verhandelen, maar de loopende
kanselarijaangelegenheden gaven beide voldoende bezigheid, waarover ik mij
geensints zoude beklaagd hebben, indien de administratie inschikkelijker geweest
ware. Onder deze omstandigheden was ik teleurgesteld toen de heer Cremers, die
inmiddels als minister van Buitenlandsche Zaken was opgetreden, mij de vergunning
weigerde om in den zomer van het jaar 1865 eenigen tijd in Thüringen in de nabijheid
van Weimar te mogen doorbrengen, waartoe ik bijtijds mijne schikkingen moest
maken; doch ook bij deze gelegenheid bleek de waarheid van het spreekwoord
‘l'homme propose, mais Dieu dispose’.
Geheel onverwacht ontving ik van den heer Heldring uit Hemmen d.d. 21 Feb.
een schrijven met den volgenden aanhef. ‘Zoude ik in eene dringende aangelegenheid
een decisief antwoord van UWEGeb mogen ontvangen. De heer Groen van Prinsterer
legt tot onze groote smart spoedig zijne betrekking als lid der 2e Kamer neder. Onze
keuze is op UHGeb. gevallen’. Met een zomerverblijf te Hinderstein was dit aanbod
voor mij zeer aanlokkelijk en vermits iets, dat zoo geheel buiten mij om geschiedde,
mij ook voorkwam als van hooger hand beschikt, aarzelde ik niet geheel in
overeenstemming met het gevoel uwer moeder aan de Veluwsche kiezers het jawoord
te geven, rustig afwachtende wat het gevolg der stemming zoude zijn14. Dit was
gunstig, zoodat ik mijne terugroeping kon aanvragen maar vermits ik nog tot aan het
najaar voor de hooge huur van mijn huis te Berlijn aansprakelijk was, verzocht ik
vooreerst slechts een verlof om zitting te kunnen nemen en mijn eervol ontslag tegen
de maand September. In het begin dier maand reikte ik achtereenvolgens mijne
geloofsbrieven uit aan de koningen van Saksen en Pruissen en aan den groothertog
van Saksen. Zoo eindigde na ruim twee en een half
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Deze schrijver is niet gevonden.
Van Zuylen had in het voorjaar 1864 al de wens te kennen gegeven in een ‘vast’ district
kandidaat te worden gesteld. Hij was toen in Haarlem noch in Amersfoort gekozen. Groen,
Briefwisseling, III, 1090.
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jaar mijne zending bij de hoven. Uit het bovenstaande blijkt genoegzaam, dat ik
zonder eenig leeedwezen Berlijn verliet, maar men zoude tot verkeerde
gevolgtrekkingen komen, indien men meende, dat ik in mijne officieele aanraking,
onaangenaamheden, meer dan van voorbijgaande aard, gehad had. Ik was van
gevoelen, dat het voor ons Vaderland van het grootste belang was met onzen
machtigen Oostelijken nabuur vriendschappelijk te verkeeren, maar het is juist omdat
ik daardoor verhinderd werd openlijk mijn gevoelen over personen en zaken uit te
spreken, dat ik mij zoo gelukkig gevoelde aan dien toestand van verkropten spijt een
einde te zien maken.
Zoo was o.a. de geheele Deensche oorlog voor mij eene ergernis, omdat ik mijne
ware zienswijze, dienaangaande, moest verbergen, hetgeen trouwens het geval was
met meest alles, wat ik op buitenlandsch en binnenlandsch gebied zag gebeuren;
maar dit maakte mij geensints blind voor de goede hoedanigheden van het Pruissische
volk, dat door eerlijkheid en nauwgezette plichtsbetrachting uitmunt, noch voor de
macht van den staat, die toen ter tijde niet behoorlijk werd gewaardeerd, vandaar dat
in de crisis, die 2 jaar later uitbrak men algemeen van gevoelen was, dat Pruissen
het onderspit zoude delven, terwijl ik gelukkig het tegendeel verwachtte en
dienovereenkomstig ook als minister handelde.

Hoofdstuk VIII. Lid der 2e Kamer voor Arnhem. Mei 1865-juni 1866.
Bijlage 341.
Bij de invoering der nieuwe kieswet2 waren baron W. van Lijnden uit Nijmegen en
baron Mackay voor het kiesdistrict Arnhem tot leden der 2e Kamer gekozen.
Eerstgenoemde bleef zulks tot aan zijn dood in 1866, de heer Mackay werd in
18633 tot vice-president van den Raad van State benoemd en toen vervangen door
den heer Groen van Prinsterer, die echter op eens, men weet niet recht waarom in
het begin van 1865 zijn mandaat nederlegde4, hetgeen hem in zijn district wel
eenigzints werd kwalijk genomen, zoodat hij ook op de volgende benoeming volstrekt
geen invloed heeft gehad, en het vermoeden als
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‘Enkele stukken betreffende zijn voorstel als lid der Tweede Kamer om een enquête te houden
omtrent de verkiezingen in Limburg in 1864’, invent. nr. 72. Vier stukken.
De verkiezingen vonden eind augustus 1850 plaats.
Moet zijn 1862 (2 juli).
Groen had in 1864 een geheel nieuwe oplossing voor het onderwijsvraagstuk aangereikt. Hij
stelde voor artikel 194 van de Grondwet te wijzigen. Groen werd nog tijdens de debatten
erover ziek. Het voorstel kwam niet in stemming. In april 1865, na herstel van zijn ziekte,
bedankte hij voor het kamerlidmaatschap. Men moet veronderstellen dat hij geen heil meer
zag in het bereiken van zijn doel in de volksvertegenwoordiging. Schutte, Groen van
Prinsterer, 114-115.
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zoude ik door zijn tusschenkomst gekozen zijn, ten eenemale ongegrond is. Ik had
mijne verkiezing voornamelijk te danken aan den heer Heldring, gesteund door eenige
predikanten en aan de behoudende aristocratie. Van een antirevolutionair program
was geensints sprake. De stemming had den 3 Mei plaats. Van de 1543 uitgebrachte
stemmen waren er 916 op mij vereenigd, zoodat ik bij eene eerste stemming met
eene aanzienlijke meerderheid verkozen werd; den 22n dier maand nam ik zitting.
Bij mijn verblijf op Hinderstein ten vorigen jare was ik er op bedacht geweest het
huis bewoonbaarder te maken door er een vleugel bij te bouwen en een ander gedeelte
van het huis te verhoogen. Hoewel hiermede vrij aanzienlijke kosten gepaard gingen,
deed ik die uitgaven gaarne, zoowel om er eenige jaren genot van te hebben, als om
het huis bij zijne meerderjarigheid in beteren toestand aan Philip te kunnen overgeven
dan ik het gekregen had. Wij vonden alles gereed, toen wij in den loop der maand
Mei verhuisden. Juf Vinkenbos, die reeds te Berlijn bij ons gekomen was, vergezelde
ons en het huishouden werd nog vermeerderd door een Duitschen gouverneur voor
Philip, de heer Urner. In de omgeving van Langbroek vonden wij eene zeer
vriendelijke ontvangst, vooral stelde ik den omgang met den Heer Van Lijnden van
Sandenburg op prijs, maar ook met de heeren Beaufort, Calkoen, d'Ablaing, van
Swinderen en Kneppelhout en de families Labouchère en Van Eeghen knoopten wij
aangename relatiën aan5.
De zitting der 2e Kamer, die tot het einde van Juli duurde en mijn reisje naar
Duitschland om mijn brieven uit te reiken, lieten mij echter weinig tijd om buiten
door te brengen, gedurende dien eersten zomer.
Ik vond in de 2e Kamer het ministerie-Thorbecke6, gesteund door eene volgzame
meerderheid, bestaande uit de zoogenaamde volbloed Thorbeckianen, zeer enkele
meer onafhankelijke liberalen en het grootste gedeelte der R.K. leden der Kamer. Ik
behoorde tot de oppositie, maar verklaarde toch, dat mijne oppositie geene
stelselmatige zoude zijn en dat ik vooral voor de buitenlandsche zaken gaarne zooveel
mogelijk met de regering zoude meêgaan. Ik deed zulks uit overtuiging en omdat ik
de diplomatieke post, die ik juist ver-

5

6

C.Th. graaf van Lynden van Sandenburg bewoonde het huis Sandenburg in Langbroek. De
heer Beaufort is waarschijnlijk Jhr. P. de Beaufort die het huis Leeuwenberg te Driebergen
bewoonde. Met de heer Calkoen kan bedoeld zijn W.J. van Beeck Calkoen op het huis
Rijnesteyn te Cothen. Sommige leden van de familie d'Ablaing van Giessenburg woonden
op het huis Moersbergen te Doorn, andere op het huis Zuylestein onder Leersum. Jhr. G.R.G.
van Swinderen overleed te Neerlangbroek. De heer Kneppelhout is waarschijnlijk K.J.F.C.
Kneppelhout, heer van Sterkenburg, te Werkhoven. Van de familie Labouchère zijn bekend
H.M. Labouchère, bankier te Amsterdam, die 's zomers waarschijnlijk op het huis Doorn
verbleef, en C.B. Labouchère, eveneens bankier. J. van Eeghen ten slotte, gehuwd met een
zuster van H.M. Labouchère, kan bedoeld zijn bij de opsomming van relaties.
Het ministerie-Thorbecke trad op sinds 1 februari 1862.
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liet aan Thorbecke verschuldigd was, maar de persoon van den minister van
Buitenlandsche Zaken7, boezemde mij weinig vertrouwen in.
De heer van der Maesen had moeten aftreden wegens de zoogenaamde Poolsche
nota, eene nota waarbij de regering om de RK partij te gelieven zich aangesloten had
aan vertoogen bij den keizer van Rusland ten behoeve zijner Poolsche onderdanen8.
Zeer verlegen om een opvolger te vinden had de eerste minister zich gewend tot den
heer Cremers, een heer uit Groningen, die nimmer eenige betrekking vervuld had en
waarvan men slechts wist, dat hij eenige vreemde talen sprak en veel gereisd had9.
Vreemder keuze kon wel niet gedaan worden. Zijne geheele onbekendheid op
staatkundig gebied heeft hem dan ook in de eerste jaren van zijn optreden op het
staatstoneel parten gespeeld; maar hij heeft zich later als een vrij gematigd en eerlijk
man doen kennen, die met eer het presidentschap der Kamer heeft waargenomen.
Bij mijne komst te 's Hage waren de beraadslagingen reeds begonnen over eene
zeer belangrijke wet, strekkende om de plaatselijke belastingen te wijzigen, door
afschaffing der accijnsen en afstand aan de gemeente van 4/5 van de personeele
belasting; deze laatste maatregel heeft aan onze finantiën groote schade toegebracht,
en ik verheug mij nog tegen dezelve gestemd te hebben; de aanneming geschiedde
met 47 tegen 25 stemmen10. Kort daarop den 1n Juni werd een ander onderwerp van
hoog gewicht behandeld, eene wijzinging namelijk van het tarief van Neerlands
Indië. Ik verklaarde bij die gelegenheid steeds een voorstander te zijn van het stelsel
van vrijen handel maar tevens van eene verstandige toepassing van dat stelsel, dat
m.i. niet streed tegen eene bevoorrechting van het verkeer tusschen moederland en
kolonie, zooals b.v.

7
8

9

10

E.J.J.B. Cremers.
Op aandringen van Londen en Parijs sloot de Nederlandse regering zich aan bij de protesten
van Engeland, Frankrijk en Oostenrijk tegen de onderdrukking door Rusland van de Poolse
opstand in 1863. Tamse, Nederland en België, 46-48 (29 mei 1865) De Bruyne, Geschiedenis
van Nederland, III, 46-55.
De nieuwe minister moest katholiek zijn. Cremers was lid van de provinciale staten en broer
van het eerste kamerlid J.J. Cremers. Behalve deze kwaliteiten vermeldt Thorbecke in zijn
schrijven aan de koning: ‘Deze (Cremers) vereenigt, zoo het schijnt, de eigenschappen in
zich, welke in eenen Minister van Buitenlandsche Zaken gevorderd worden. Van middelbaren
leeftijd en bezitter van een genoegzaam fortuin om onafhankelijk te kunnen leven, heeft de
heer Cremers veel en lang gereisd en daardoor cosmopolitische vorming gekregen, welke
hem overal te huis doet zijn. Zes of zeven talen sprekende en gewoon zich met gemak in de
aanzienlijkste kringen te bewegen, is hij voor den omgang met de vreemde diplomaten zeer
berekend. Hij voegt daarbij, naar het oordeel van hen, die hem van nabij kennen, een helder
oordeel en veel studie en wetenschappelijke kennis en een opregt en eerlijk karakter’. Zie
De Vries, Ongekende Thorbecke, 234-235.
Handelingen 1864-1865, 29-5-1865, 1087.
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tusschen Frankrijk en Algerië. Ik was daarom geen voorstander der afschaffing van
alle differentieele rechten en wenschte voordat men aan vreemde natiën nieuwe
gunsten toestond, aequivalenten te bedingen. Ik stelde dan ook met de heer Mijer en
R.J. Schimmelpenninck een amendement voor om het uitvoerrecht van koffie naar
Nederland af te schaffen en naar elders op 6% te bepalen en voor de suiker het
uitvoerrecht naar Nederland op 3 tegen 6% naar buitenland te verminderen. Ik wees
op het gevaar om de markt met koloniale producten te verliezen11, hetgeen, wat de
suiker betreft, thans het geval is, hoewel de oorzaak niet uitsluitend in het gemis van
het differentieel recht moet gezocht worden. Dit amendement werd met eene groote
meerderheid verworpen12. Een regeringsvoorstel omtrent het personeel en eene
wijziging der zegelwet werden beiden in de loop der discussiën door de regering
[in]getrokken, maar daarentegen werd een met Frankrijk gesloten handelstractaat
goedgekeurd13; hoewel ik van gevoelen was, dat er gegronde aanmerkingen tegen te
maken waren, meende ik die aanneming te moeten aanraden, vooral ook uit
overweging dat een wetsontwerp tot bekrachtiging eener internationale overeenkomst
geensints met een gewoon wetsontwerp kon worden gelijk gesteld en slechts zeer
overwegende redenen eene afstemming m.i. konden rechtvaardigen. Na de opening
der nieuwe zitting bij de beraadslagingen over het adres van antwoord op de troonrede
sprak ik op den 25 September 1865 eene redevoering uit, waarin mijne denkbeelden
omtrent het lager onderwijs kortelijks werden uiteengezet14. Deze rede gaf mijn
toenmalige ambtgenoot in de Kamer dr. Jonckbloet later aanleiding eene ligvige
brochure uit te geven onder den titel ‘Schoolwet Agitatie’15, een studie, waarin het
door mij gesprokene

11
12
13
14

15

Van Zuylen vreesde dat de koffiehandel geheel naar Noord-Duitsland zou verplaatst worden.
Handelingen 1864-1865, 1-6-1865, 1090.
Met 40 tegen 12 stemmen; het wetsontwerp werd op 8 juni 1865 aangenomen met 49 tegen
8 stemmen (S. 1865, 76). Van Zuylen stemde voor.
Op 18 juli 1865 met 51 tegen 1. S. 1865, 104.
Van Zuylen wijst op de behoefte die bij de natie aanwezig is aan bijzondere scholen en
bestrijdt de beschuldiging van gebrek aan kwaliteit ervan. Hij constateert dat de wens ook
bij tegenstanders van bijzondere scholen toeneemt om buiten de school christelijke deugden
en beginselen aan te kweken. Hij ziet beide groeperingen staan tegenover een
gemeenschappelijke vijand, die in wezen tegen het Christendom gekant is, nl. de partij die
‘Christendom boven geloofsverdeeldheid’ in haar schild voert. Handelingen 1865-1866,
25-9-1865, 26.
De schoolwet-agitatie. Eene studie door Dr. W.J.A. Jonckbloet, lid van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal. Amsterdam, 1866.
Jonckbloet bestrijdt de mening dat de natie niet tevreden zou kunnen zijn met de wet van
1857. Deze kan, mits goed en royaal toegepast, goed functioneren. Agitatie daartegen van
Groen van Prinsterer en zijn geestverwanten is niet nationaal en onnodig. In dit verband
wijdt Jonckbloet een klein aantal bladzijden van de 290 aan de rede van Van Zuylen.
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vrij hevig werd aangevallen, waarop ik in het begin van het volgende jaar wederom
antwoordde, door de brochure ‘Agitatie of Pligtsbetrachting’16, waarin ik verschillende
punten van godsdienstigen aard behandelde, die mij voor eer, bespreking in de Kamer
ten eenenmale ongeschikt voorkwamen. De zoogenaamde moderne richting begon
toen vrij driest het hoofd op te steken en had bekwame woordvoerders en ik nam
gaarne de pen op om deze gevaarlijke leer te bestrijden en wel te doen uitkomen, dat
zij niet was, datgene waarvoor zij zich uitgaf, eene meer verlichte en vrijgevige
opvatting van het Christendom, maar in de daad een stelsel dat lijnrecht tegen het
Christendom gekant was. Het boekje heeft mij natuurlijk vele vijanden gemaakt en
indien het mij om staatkundige kansberekeningen te doen geweest ware, zoude ik
mij wel gewacht hebben, het uit te geven doch ik zag er in de daad eene
plichtsbetrachting in en koesterde de hoop, dat het onder Gods zegen, eenig goeds
zoude kunnen doen.
Bij de behandeling van een wetsontwerp tot wering der besmettelijke veeziekte,
gaf ik op den 5n October eenige practische wenken ten beste naar aanleiding van
hetgeen ik van veehouders vernomen had, en hielp daarna deze wet tot stand brengen17.
Met November vertrokken wij van Hinderstein om een klein huis te 's Hage op de
Heeregracht te betrekken. Wij brachten den winter vrij stil door, wat gezellig verkeer
betreft, vermits de mazelen, die beurtelings de vier kinderen aantastten, ons eene
zekere quarantaine oplegde; des te drukker nam ik mijne parlementaire bezigheden
waar en ik sprak verscheidene malen bij gelegenheid

16

17

Agitatie of Pligtsbetrachting. Een woord aan Dr. W.J.A. Jonckbloet, lid der Tweede Kamer
der Staten-Generaal, door eenen ambtgenoot. Utrecht, 1866 (april).
Van Zuylen reageert op drie onderdelen uit Jonckbloets boek. Hij bestrijdt de opvatting dat
de moderne richting slechts een onderdeel van het Christendom is. Zij is dit niet, maar staat
er lijnrecht tegenover. Verder reageert hij op de kritiek op zijn redevoering van 25 september
1865, waarin hij gesteld had dat de voorstanders van Christendom boven geloofsverdeeldheid
eigenlijk vijandig stonden tegenover christelijk onderwijs. Van Zuylen blijkt bedoeld te
hebben: christelijk godsdienstig onderwijs. Hij blijft van mening dat voorstanders van de
wet van 1857 alspoedig daarna teleurgesteld waren over de inhoud die aan het godsdienstig
onderwijs gegeven werd. De natie wenst positief christelijk onderwijs. Ten slotte verwerpt
hij de beschuldiging dat de antirevolutionairen antinationaal zouden zijn. Integendeel, de
orthodoxen zijn ‘de ware, krachtige kern der nationale partij’ (29). Bij hen vindt men de
karaktertrekken terug die Nederland in de 16e en 17e eeuw had, toen het land het toppunt
van kracht en grootheid bereikt had.
Van Zuylen stemde voor een onvriendelijke motie-Schimmelpenninck tegen het
regeringsbeleid (verworpen met 35 tegen 25). De wet werd op 7 oktober 1865 met algemene
stemmen (60) aangenomen. S. 1865, 134.
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der behandeling der Staatsbegrooting en van eene zaak, die destijds veel gerucht
maakte, namelijk het beweren dat de ministers door het terugnemen van zekere
wetsontwerp, op de verkiezingen in Limburg hadden gewerkt. Het feit was
onloochenbaar, Limburg betaalde in de grondbelasting naar evenredigheid veel
minder dan de overige provinciën en er was sedert lang sprake van een voorstel om
er de belasting te verhoogen. De ministerieele leden wisten echter van de regering
vóór de verkiezingen van 1864 te verkrijgen, dat aan dat voornemen geen gevolg
zoude worden gegeven en de ministers Thorbecke en Betz schreven o.a. aan de heer
v.d. Maesen in dien zin brieven, die door hem aan de kiezers werden getoond, ja
zelfs circulaires onder afschrift van een schrijven van den heer Betz, waarbij op
duidelijke wijze werd te kennen gegeven, dat het al of niet behandelen van het
bedoelde wetsontwerp zoude afhangen van den uitslag der verkiezingen in
ministerieelen of antiministerieelen zin18. Dit werd in den zomer van het volgend jaar
ruchtbaar, gaf aanleiding tot interpellatiën in de 2e kamer en eindelijk tot het ontslag
van den minister van Financiën Betz en van het kamerlid van der Maesen de
Sombreff19. Nu was er iets zeer stuitends in gelegen, dat de hoofdschuldige20 op
hoogen toon alle medeplichtigheid loochende en zijn ambtgenoot opofferde en het
kwam mij buitendien voor, dat met geen te groote strengheid kon gewaakt worden
tegen de electorale manoeuvres zoo als die in Limburg werden aangewend. Ik
beraamde mij dus met eenige politieke vrienden om eene enquête voor te stellen,
alleen om aan de zaak grootere ruchtbaarheid te geven en de gelegenheid te hebben
den heer Thorbecke voor het oog der natie aan de kaak te stellen, maar te voren wel
overtuigd, dat het voorstel niet de minste kans had van aangenomen te worden.
Nadat ik mij onledig gehouden had, het voorstel met eene korte Memorie van
Toelichting te ontwerpen, kwamen eenige vrienden mij verzoeken het mede in te
dienen, waarop ik hen te kennen gaf, dat niets mij liever zijn zoude, dan mij terug te
trekken en de zaak aan hen over te laten, doch, dat ik het voorstel doende, liefst alleen
mijn standpunt wenschte te verdedigen, dat buitendien een gezamenlijk optreden het
nadeel zoude hebben, dat de voorstellen alleen zouden blijven en de zaak ten slotte
eene mislukte poging der oppositie zoude schijnen om het ministerie te doen vallen.
Dit werd mij wel eenigzints te kwade geduid en deed mij eenige voorstanders

18
19

20

Over deze kwestie van de ‘Limburgse brieven’, Rengers, Schets, 316-318, en Oud, Honderd
Jaren, 66-67.
Van der Maesen de Sombreff nam ontslag n.a.v. de discussies op 20 november 1865. Men
zou kunnen vermoeden dat er geen vrije keuze was geweest. Handelingen 1865-1866,
27-11-1865, 247. Er werden in Maastricht nieuwe verkiezingen gehouden, waarna Van der
Maesen in de Kamer terugkeerde.
Thorbecke. D. van Eck schrijft dat deze gelegenheid de enige is geweest waarbij Thorbecke
naar zijn weten niet zuiver gehandeld heeft. Mémoires, 102.
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der enquête verliezen; ik geloof evenwel, dat mijne zienswijze juist was, en dat door
de levendige discussiën over de zaak op den 11n en 12n December aan het prestige
van Thorbecke een grooten knak werd toegebracht is m.i. ontegenzeggelijk, terwijl
de gedrukte stukken mijner memorie van toelichting het voorlopig verslag der Kamer
en mijn antwoord door het geheele land verspreid, allerwege de aandacht op de
knoeierijen die hadden plaats gehad, vestigde. Ik durf mij dan ook vleien, dat die
publiciteit gunstig gewerkt heeft, om dergelijke gedragingen voor het vervolg tegen
te gaan. Intusschen werd mijn voorstel met 54 tegen 18 stemmen, uitsluitend
conservatieven, verworpen21. Kort daarna ging de kamer voor het gewone winterreces
voor Kerstmis uiteen en den 10n Februarij 1866 werd men verrast door het bericht
dat de minister van Binnenlandsche Zaken zijn eervol ontslag gevraagd had en reeds
vervangen was. Een verschil van gevoelen met den minister Fransen van de Putte
over de invoering van een nieuw strafwetboek in Neerlands Indië werd als de
aanleidende oorzaak van deze aftreding aangegeven, doch het schijnt wel, dat de
heer Thorbecke bij zijn tegenwoordige collega's niet die volgzaamheid vindende,
waarop hij vermeende aanspraak te kunnen maken, slechts een voorwendsel zocht
om zich terug te trekken.
Bij de heropening der zitting den 27n Februarij had over dit punt eene
gedachtewisseling plaats, waaraan ik ook deelnam en o.a. den nieuwen minister van
Justitie de heer Pické interpelleerde over het beheer der kerkelijke goederen. De
minister van Bosse (Finantiën) begon namens het kabinet over de formatie inlichtingen
te geven, doch de heer Fransen van de Putte werd doorgaans als de formeerder erkend
en sleepte het geheele kabinet in zijn val mede, toen hij genoodzaakt werd af te
treden, uit hoofde eener belangrijke wijziging, die in zijn cultuurwet, waarvan het
auteurschap aan de heeren Kappeyne van de Coppello en van Heukelom werd
toegeschreven, door een der warmste vrienden van den heer Thorbecke den heer
Poortman, werd gebracht. Dit amendement werd met 43 tegen 28 stemmen
aangenomen; het was geheel overeenkomstig de beginselen, door den heer Mijer en
andere leden der conservatieve partij o.a. ook door mij verdedigd, dat het begrip van
Westersch eigendomsrecht niet zoo maar op eens in N. Indië kon worden toegepast,
daar nog zooveel onzekerheid over de rechten op den grond heerschte en bij de
dessabewoners feitelijk een recht van bezit bestond, waarvan zij niet konden worden
ontzet. Wij vreesden den toeleg, om onder den schijn van het eigendom der Javanen
in bescherming te nemen, deze er toe te brengen, ten behoeve der particuliere
nijverheid, ligt om een schotel linzen van dat eigendom afstand te doen. Den dag na
de bovenvermelde stemming den 18n Mei, verklaarde de minister van Koloniën door
den Koning gemachtigd te zijn het wetsontwerp tot vaststelling der grondslagen,
waarop ondernemingen van landbouw en nijverheid in N. Indië kunnen worden
gevestigd, in te trekken en dientenge-

21

In bijlage 34 (noot 1) bevindt zich een notitie van W. van Goltstein waarin diens argumenten
staan om voor Van Zuylens voorstel te stemmen. Van Zuylen tekende daarbij aan: ‘Stemt
tegen. Alle R.C. tegen’.
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volge nam het geheele ministerie het besluit zijn ontslag aan den Koning aan te bieden
en zoude slechts nog eenige spoedvereischende zaken afdoen22.
Intusschen was de Kamer daartoe voor den 24n Mei opgeroepen en van Hinderstein
vertrokken zijnde, om die zitting bij te wonen, las ik in den spoorwagen een voorstel,
dat door de Regering bij den Duitschen Bond gedaan was om de losmaking van
Limburg te verzoeken. Mij kwam die maatregel, op dat oogenblik, ondoelmatig voor
en na eerst eenige mijner vrienden o.a. den oud-minister van Goltstein geraadpleegd
te hebben, maakte ik gebruik van eene door den heer van Foreest uitgelokte discussie
om mijne zienswijze dienaangaande in het openbaar mede te deelen23, een stap, die
mij naderhand zeer euvel geduid is, maar die wel ten bewijze kan strekken hoe weinig
ik vermoedde, den heer Cremers te zullen opvolgen.

Hoofdstuk IX. Vorming van het ministerie van den 1 juni 18661. Bijlage
352.
Uit de Kamer teruggekeerd ontmoette ik een ordonnanc[e] officier des Konings, die
mij verzocht den volgenden dag ten 1 uur bij Z.M. te komen. Juist op dat uur als
getuige tegenwoordig moetende zijn bij het huwelijk mijner nicht Henriëtte3 met den
heer van Grovestins, verzocht ik eenigzints later bij den Koning te mogen worden
toegelaten, hetgeen mij gereedelijk werd toegestaan. In den loop van den avond
ontmoette ik den heer Mijer, die mij

22

23

1

2

3

Van Bosse verklaarde in de Kamer dat het ministerie ontslag had aangeboden, de dag nadat
Fransen van de Putte zijn wetsontwerp had ingetrokken (19 mei). Handelingen 1865-1866,
23-5-1866, 724.
Van Zuylen kritiseerde Cremers' verzoek tot uittreding uit de Duitse Bond op het moment
dat dit verzoek niet ingewilligd kon worden. Van Zuylen wilde afwachten tot de verwachte
oorlog tussen Oostenrijk en Pruisen zou uitbreken. Dan kon Nederland uit de Bond gaan,
omdat deze niet meer bestond. Handelingen 1865-1866, 23-5-1866, 723-726.
Voor meer gegevens over de kabinetsformatie zie: Huizinga, Heemskerk, 69-70, en
Duyverman, ‘De formatie van het kabinet van Zuylen van Nijevelt-Heemskerk’. De koning
had aanvankelijk bezwaar tegen Van Zuylen: ‘Je ne le veux pas. Il faut de tout une question
d' argent’ (Duyverman, 85). Als Van Zuylen later Keuchenius als kandidaat voor Koloniën
noemt, zegt de koning: ‘ik wil geen partijminister, geen Groeniaansch ministerie; jij bent
ook een Psalmzinger’ (ibidem, 86).
‘Ingekomen brieven en stukken betreffende de binnenlandse politiek gedurende de vorming
Ministerie 1866, waarbij brieven van Mr. P. Mijer’, invent nr. 73. Deze tekst is niet juist. De
omslag bevat 14 stukken. De brieven van Mijer dateren van na zijn vertrek uit Nederland
naar Indië, 30-9-1866 tot 27-11-1867.
Johanna Henriëtta Francina barones van Zuylen van Nijevelt, dochter uit het eerste huwelijk
van neef Jacob Pieter Pompejus.
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mededeelde, dien dag bij den Koning geweest te zijn en den opdracht te hebben
ontvangen, om zich met de samenstelling van een ministerie te belasten, hetgeen hij
echter bepaald had van de hand gewezen. Hij had, zoo verzekerde hij mij, het vaste
voornemen, den volgenden dag naar Elburg terug te keeren; hij had aldaar een huis
gekocht, omdat het leven te 's Gravenhage hem te duur was; hij genoot thans buiten
zijn pensioen van ƒ 12000 de toelage van ƒ20004 en zoude dus door minister te
worden ƒ 2000 verliezen en steeds ver van zijn huisgezin verwijderd moeten leven,
terwijl hij met zijn tegenwoordigen toestand zeer tevreden was en die slechts tegen
het gouverneur-generaalschap van Neerlands Indië zoude wenschen te verwisselen.
Hij vertelde mij verder eenige personen met Z.M. besproken te hebben, die in een
nieuwe ministeriële combinatie zouden kunnen worden opgenomen; dit waren: mijn
persoon voor Buitenlandsche Zaken, voor Binnenlandsche Zaken Van Reenen of
Roëll, voor Finantiën Schimmelpenninck en voor Justitie Mutsaers of Luyben
hebbende de Koning verklaard dat al die personen hem aangenaam zouden zijn. Voor
Oorlog wenschte Z.M. den generaal Blanken te behouden. Na dit onderhoud met
den heer Mijer had ik nog voor mijne audientie een haastig gesprek met neef Jacob
om van hem te vernemen of hij nog wenschte als gouverneur-generaal naar Neerlands
Indië te gaan, waarop hij mij antwoordde, dat hij wel in de daad vroeger dien wensch
gekoesterd had, maar er thans geheel en voor goed van had afgezien. Donderdag den
24n Mei werd ik tegen 3 uur bij den Koning toegelaten, die mij de samenstelling van
een ministerie opdroeg, mij slechts als voorwaarde opleggende, dat het niet uitsluitend
van de kleur van den heer Groen moest zijn, hetgeen ten volle door mij beaamd werd.
De Koning machtigde mij eene nieuwe poging bij den heer Mijer te doen om althans
voor korten tijd en tot dat een geschikt titularis zoude zijn gevonden, de portefeuille
van Koloniën op zich te nemen. 's Avonds ging ik onmiddellijk naar Oud Wassenaar
om met den heer Groen te spreken, die mij echter niemand kon of wilde aanbevelen
om in het ministerie te treden; met de keuze van den heer van Reenen kon hij zich
echter vereenigen. Ik begaf mij hierop naar Voorlinden, had een lang onderhoud met
den voorzitter5 en trachtte hem over te halen, zich in mijne plaats met de vorming
van het nieuwe Kabinet te belasten, waarmede de Koning zeker wel genoegen zoude
hebben genomen; hij was echter hiertoe evenmin te bewegen, als om zich met de
Binnenlandsche Zaken te belasten; hij zoude echter gaarne trachten zijn zwager Roëll
hiertoe aan te sporen, maar was te voren overtuigd, dat hij niet zoude slagen. Na deze
stappen begaf ik mij Vrijdag den 25n bij den Staatsraad Borret om hem de portefeuille
van Justitie aan te bieden, die 24 uren beraad vroeg en naar den heer R.J.
Schimmelpenninck, die zonder aarzeling Finantiën aannam. Ik stelde hem voor met
mij een gesprek met den heer Mijer te Hinderstein te hebben; beide heeren lieten
zich hiertoe vinden en de conferentie had nog dienzelfden avond plaats,
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Het pensioen genoot Mijer van zijn lidmaatschap van de Raad van Indië. De ƒ 2000 betrof
zijn schadeloosstelling als kamerlid.
Jhr.G.C.J. van Reenen; hij bewoonde het huis Voorlinden.
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met het gevolg dat Mijer ten slotte er in toestemde de aanstaande begrooting voor
Neerlands Indië als minister in de Kamer te verdedigen; was toch die begrooting
aangenomen, zoude de keuze van een opvolger gemakkelijker worden, terwijl
intusschen de post te Buitenzorg beschikbaar bleef en de Koning hem daartoe eerder
zoude benoemen, indien hij Z.M. thans ten dienste stond, dan indien hij zulks
weigerde. Naar mijne overtuiging kon de Koning toch geene betere keuze doen en
de ondervinding heeft dit ook wel bewezen. Mijer was een uiterst kundig en
scherpzinning man, hij had in de kolonie de eerste plaats na die van
gouverneur-generaal bekleed6 en eene koloniale staatkunde aangeprezen, met die
van J.C. Baud veel overeenkomst hebbende7 en die thans door het nieuwe ministerie
zoude worden toegepast; wat was natuurlijker dan hem in loco met die toepassing
te belasten? Naar mijn inzien was die benoeming dan ook volstrekt niet
onvereenigbaar met de vervulling voor eenigen tijd van den ministerieelen zetel op
het plein.
Zaterdag den 26n te 's Hage teruggekeerd gaf Borret mij zijn adhaesie te kennen;
ik wenschte toen Heemskerk te spreken doch vermits hij door ongesteldheid
verhinderd werd Amsterdam te verlaten, nam Schimmelpenninck op zich om hem
te polsen en hem eventueel te verzoeken, schriftelijk zijne zienswijze over het
onderwijs mede te deelen. Hij was bereid en vermits Borret en ik meenden zich met
zijne beschouwingen, die eene wijziging der onderwijswet toezegde, indien de
bezwaren niet langs administratieven weg konden worden weggenomen, te kunnen
vereenigen, was daardoor het ministerie, behalve de militaire leden voltallig. Den
27n kon ik Z.M. dus reeds mededeelen, dat alle uitzicht voorhanden was, op eene
spoedige zamenstelling, indien H.D. de benoeming van zijn adjudant van den Bosch
tot minister van Oorlog goedkeurde, hetgeen bij Z.M. geen zwarigheid ondervond.
Onderhandelingen met den schout bij nacht Andreae over Koloniën en Marine waren
afgesprongen, maar de schout bij nacht Pels Rijcken liet zich voor laatstgenoemd
departement zonder moeite vinden, zoodat ik Dinsdagavond den 29n vijf dagen, nadat
de opdracht mij gegeven was, aan Z.M. een volledig stel ministers kon onderwerpen,
de heer Mijer mij den 28n per telegram uit Elburg zijne toetreding bericht hebbende.
Ik meende in dit spoedig en gunstig gevolg, het bewijs te mogen zien, dat God
mijn gebed verhoord had om door Hem geleid te worden, want het had niet aan
hevige tegenkanting ontbroken en indien ik niet de overtuiging gehad had van eene
hoogere roeping te volgen, zoude ik waarschijnlijk hiervoor geweken zijn. De heer
Groen, die ik onmiddelijk had geraadpleegd

6

7

Mijer was lid van het Hooggerechtshof van Indië en lid van de Raad van Indië geweest; hij
was minister van Koloniën geweest, enige maanden in het kabinet Van Hall-Donker Curtius
en daarna in het kabinet Van der Brugghen (1856-1858).
Mijer, bewonderaar en politiek geestverwant, schreef: Jean Chrétien Baud geschetst. Utrecht,
1878. Over Baud zie: Fasseur, Kultuurstelsel, passim.
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en gevraagd of hij mij een minister van Binnenlandsche Zaken aan de hand kon doen,
was hiertoe niet bij machte, maar schreef mij, om mij aan te raden van de formatie
af te zien, hoewel ik reeds gezorgd had, dat de meerderheid in den ministerraad mijne
zienswijze over de onderwijsquestie zoude deelen, hetgeen ook naderhand bleek het
geval te zijn en het is voor mij geen oogenblik twijfelachtig, dat het Ministerie van
1866 den toestand van ons bijzonder onderwijs aanmerkelijk zoude hebben verbeterd,
indien bij den heer Groen medewerking, in plaats van tegenstand ondervonden ware.
Van een der voorstanders der conservatieve partij ontving ik de verrassende
mededeeling, dat ik wel een antirevolutionair, maar geen behoudend kabinet mocht
vormen; ook van die zijde trachtte men mij te bewegen, mijn mandaat neder te leggen8.
In denzelfden geest handelde de directeur van het Kabinet de Kock, die nog steeds
den zetel van Buitenzorg voor zich zelf of voor zijn neveu Loudon begeerde, en die
iets van de afspraak met den heer Mijer vernomen hebbende, mij kwam verklaren,
dat laatstgenoemde de eed van zuivering niet zoude kunnen doen. Om dit bezwaar
of liever voorwendsel af te snijden verzocht ik den heer Mijer mij schriftelijk mede
te deelen, dat de koning in eene eventueele keuze van gouverneur-generaal geheel
vrij behoorde te blijven; ook dat stuk wordt onder de bijlage aangetroffen. Eindelijk
kreeg ik nog door ds. van Bylandt9 het bericht dat de prins Frederik zich tegen mij
had uitgelaten, in zooverre hij mijne interpellatie van den heer Cremers afkeurde.
Naar aanleiding van de geringe sympathie, die mijn optreden van deze verschillende
zijden ondervond, begreep ik zooveel zulks mogelijk was op den achtergrond en den
heer Mijer op den voorgrond te moeten doen treden. Ik verzocht hem dus, hoewel
hij sedert zijn eerste gesprek met den Koning aan de formatie geheel vreemd gebleven
was, de besluiten van de aftreding van de vorige ministers en die der benoeming van
de leden van het nieuwe Kabinet te contrasigneeren. Den 1n Juni 1866 legden deze
in handen des Konings hunnen eed af en traden onmiddelijk daarop in functie.

Hoofdstuk X. Tweede ministerie van 1 juni 18661. Optreding.
Motie-Keuchenius. Ontbinding 2e Kamer. (Bijlage 36)2.
Voor dien tijd had ik reeds een schrijven ontvangen van den heer Philipse, president
der 1e Kamer, om mij te verwittigen, dat de Kamer tegen den 4n
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Zie hierna p. 361 en de bijbehorende brief onder III op p. 372 vlg.
Bedoeld is Dr. Von Bylandt. Zijn brief in bijlage 36 (noot 2, hoofdstuk X).
Voor de geschiedenis van het kabinet Van Zuylen-Heemskerk zie: Huizinga, Heemskerk,
69-95.
‘Stukken betreffende de binnenlandse politiek gedurende zijn ministerschap 1866’, invent.
nr. 73. 44 stukken, waarvan enkele uit 1867 en 1868. O.m. brieven over verkiezingen in
oktober 1866, bemiddeling voor het verkrijgen van een betrekking, decoraties. Brieven van
Groen van Prinsterer, Mijer, Van Bylandt (Berlijn), J.P.P. van Zuylen van Nijevelt (zie voor
de brief van laatstgenoemde hierna, p. 372).
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Juni was opgeroepen en om mij te vragen of het niet beter zijn zoude, dat het vorig
kabinet de aanhangige wetsontwerpen zoude afdoen. Hoewel het nu verkieslijk
geweest ware de vergadering eenige dagen uit te stellen, waartoe echter de president
niet wilde besluiten, begrepen wij den toestand te moeten aanvaarden en ons voor
te bereiden om de inlichtingen te geven, die ongetwijfeld omtrent de optreding der
nieuwe ministers zouden verwacht worden. Ik was daardoor in de gelegenheid den
7n o.a. op te komen tegen de slecht gekozene benaming van antirevolutionaire en
mij los te maken van den heer Groen van Prinsterer, in zooverre ik den eisch meende
te mogen stellen, volgens mijne eigene woorden en daden en niet naar de zijnen te
worden beoordeeld; ik deed ook uitkomen, dat ik niet als partijman het Kabinet had
gevormd, maar dat Z.M. het oog op mij gevestigd had, omdat hij meende, dat in de
toenmalige omstandigheden de leiding van iemand, die een lange diplomatieke
loopbaan achter zich had voor het departement van Buitenlandsche Zaken zeer
wenschelijk was. De uitkomst heeft bewezen, dat de Koning in dit opzicht juist
geoordeeld had en dat het voor den staat zeer gelukkig is geweest, dat iemand door
een veeljarig verblijf in verschillende Duitsche hoven met de toestanden van
Duitschland wel bekend, minister van Buitenlandsche Zaken was op een oogenblik,
dat de publieke opinie in Nederland zich sterk tegen Pruissen uitliet en de zegepraal
van Oostenrijk vooruitzag. Ik was van de tegenovergestelde meening, doch ondervond
reeds dadelijk bij mijne ambtgenooten eenstemmig een sterke oppositie tegen mijn
voornemen om onzen gezant3 bij den Bond terug te roepen, nadat Pruissen uit dien
Bond was uitgetreden. De minister van Justitie en van Binnenlandsche Zaken4, de
beste juristen van onzen ministerraad achtten zulks onwettig en om niet dadelijk met
mijne collega's te breken, liet ik den heer Scherff nog een korten tijd te Frankfort op
het gevaar af van niet geheel in overeenstemming te handelen met mijne laatste
interpellatie aan den heer Cremers5. Ik ben ook nog overtuigd, dat mijne zienswijze
de juiste was en spoedig kon ik ze doen bovendrijven, toen de Bondsvergadering
Frankfort verliet, maar onze verhouding jegens Pruissen en de mijne tegenover de
Kamers zouden veel beter geweest zijn indien dit vroeger geschied ware. Men kan
hieruit zien, dat een minister vaak ten onrechte veroordeeld wordt, wanneer hij zijn
eigene zienswijze opoffert, om de eenheid in het Kabinet te bewaren; hetzelfde
geschiedt wanneer hij voor den wil des Konings moet zwichten. Men kan nu wel in
beide gevallen het ultimatum stellen van inwilliging of ontslag, maar men zal toch
begrijpen, dat van een dergelijk uiterst middel slechts spaarzaam gebruik moet worden
gemaakt,
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Jhr.F.H.W. von Scherff.
Borret en Heemskerk.
Hiervóór, p. 282.
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zal men op eene welwillende zamenwerking aanspraak kunnen maken. Van vrij wat
meer belang dan de besprokene interpellatie waren de gebeurtenissen buiten onze
grenzen. Den 11n Juni deed Oostenrijk bij den Bond een voorstel tot mobilisatie,
waarop den 14n daaraanvolgende, Pruissen onder protest van Oostenrijk uit den bond
trad en ik den 16n door den Koning daartoe gemachtigd, te Frankfort liet verklaren,
dat Nederland voor Limburg de niet meer voltallige Bondsvergadering onbevoegd
achtte om bondscontingenten op te roepen en dat wij in het te verwachten conflict
eene volkomene onzijdigheid wenschten in acht te nemen. Deze verklaring werd
tamelijk goed opgenomen, althans zij werd in korte dagen gevolgd door een verzoek
van Oostenrijk en Beieren om de bescherming hunner onderdanen aan onze
gezantschappen te Berlijn en te Florence op te dragen, een verzoek waaraan geredelijk
door ons werd voldaan en waardoor de graaf van Bylandt te Berlijn later in de
gelegenheid werd gesteld aan de Oostenrijksche krijgsgevangenen, diensten te
bewijzen nadat verschillende gevechten en voornamelijk de bataille van Königgrätz
(3 Juli) het lot van Oostenrijk en het gevecht bij Aschaffenburg (15 Juli) dat der
Zuidelijke staten beslist hadden. Gedurende dien tijd kwam de Pruissische gezant
graaf Perponcher zich menigwerf bij mij beklagen eensdeels, dat de gezant te
Frankfort nog niet terug geroepen was, en ten andere, dat wij de aanwezigheid aan
de grenzen toelieten van een aantal Hanoveranen6 tot het leger behoord hebbende,
die nog door den verdreven Koning werden onderhouden. Door onze politie slecht
ingelicht, sprak ik dit aanvankelijk tegen; het bleek echter, dat het gezantschap beter
op de hoogte was, waarop de Hanoversche officieren werden uitgenoodigd, met
hunne onderhebbende manschappen naar elders te vertrekken. Ik was geheel ter
goeder trouw, doch moest natuurlijk het vermoeden doen ontstaan, die Hanoveranen
te hebben willen beschermen, met voor Pruissen vijandige bedoelingen. Dit is een
gevolg van het ten eenemale ontoereikende van het politietoezicht over verdachte
vreemdelingen.
Het was mij des te onaangenamer aan deze schijnbare vijandelijkheid tegen Pruissen
voet te geven, omdat ik veeleer gezind was het te waardeeren, dat in de nieuwe
voorslagen van Pruissen over den Noordduitschen Bond, de losmaking van Limburg
werd bepaald.
Toen dan ook tegen het einde der maand Juli de bondsvergadering naar Augsburg
werd overgebracht, aarzelde ik niet langer den heer von Scherff aan te schrijven, die
vergadering aldaar niet te volgen. In de volgende maand kwam de vrede tot stand en
vermeende ik, dat alle gevaar voor verdere verwikkelingen geweken was, weinig
vermoedende, welk eene ernstige wending die Limburgsche vraag nog zoude nemen.
Ik moet echter nog vermelden, dat eene zending door den Koning aan H.D. adjudant
baron Snouckaert bij den hertog van Nassau7 opgedragen, ook nog eenigzints den
argwaan onzer Ooste-
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Dit Welfenlegioen zou nog enige tijd in Arnhem blijven. De Vries, Ongekende Thorbecke,
137.
Adolf van Nassau had in 1866 de oorlog aan Pruisen verklaard. Hij vluchtte in juli voor de
Pruisische troepen. Zijn gebied werd in oktober 1866 ingelijfd.
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lijke naburen kon opwekken. Ook aan deze zending was ik vreemd gebleven, maar
moest haar toch in bescherming nemen. Zoo liep veel samen om op de goede
verstandhouding zeer tegen mijn verlangen inbreuk te maken. Terwijl de oorlog
zoodoende aanleiding tot bezorgdheid gaf, te meer vermits onze weerbaarheid
schromelijk verwaarloosd was geworden, was de toestand binnenslands allesbehalve
rooskleurig. De cholera had zich over het geheele koninkrijk uitgebreid en eischte
vele slachtoffers; op het einde van Augustus waren er reeds ruim 25000 aangetasten,
waarvan meer dan de helft ruim 15000 aan de ziekte overleden waren, terwijl de
veepest groote verwoestingen aanrichtte. Onder deze omstandigheden sloeg ik mijne
ambtgenooten voor, dat de beide ministers8, met de Eerediensten belast, eene
aanschrijving aan de kerkbesturen zoude richten, om hen tot het uitschrijven van een
biddag, zooals weleer bij ons gebruikelijk was, uit te noodigen. Hieraan werd den
22n Juni voldaan. Deze maatregel werd veelvuldig gelaakt, ook van de zijde van de
zoogenaamde antirevolutionairen, die hierin een inbreuk zagen op het beginsel van
scheiding van kerk en staat. Ik vertrouw echter, dat die afkeuring niet algemeen is
geweest en velen het allessints gepast oordeelden, zich ook van regeringswege voor
God te verootmoedigen en Zijn hulp en bescherming in te roepen. Het is echter de
laatste biddag in Nederland geweest, door de regering uitgelokt.
Mijne plaats in de 2e Kamer was intusschen door den heer Keuchenius vervuld
en voor mijn gewezen ambtgenoot uit het district Arnhem W. van Lijnden, kort na
ons optreden tot mijn groote smart overleden, was zijn neef van Lijnden van
Sandenburg opgetreden, terwijl de heer Groen van Prinsterer voor Leiden verkozen
werd, in de vacature door de benoeming van R.J. Schimmelpenninck tot minister
van Finantiën, ontstaan. De heropening der zittingen had op den 7n Augustus plaats
en reeds den volgenden dag werd de minister van Buitenlandsche Zaken over de
losmaking van Limburg tot den Duitschen Bond9, door den heer van der Maesen
geinterpelleerd. Ik antwoordde, dat die losmaking zoowel de facto als de jure bestond,
maar dat er later toch nog eene internationale sanctie noodig zijn zoude om op dit
punt de vorige tractaten te wijzigen. Den 20n dier maand volgde hierop eene
interpellatie van den heer Fokker over de afdamming der Ooster-Schelde in verband
met den te maken spoorweg van Breda naar Vlissingen en drie dagen later eene
interpellatie van den heer Keuchenius over het lager onderwijs waarin van mij
gevorderd werd, om den heer Heemskerk los te laten. Mijn antwoord dat ik in
overeenstemming met dien staatsman eene mogelijke verbetering onzer wetgeving
en reeds dadelijk eene milde toepassing der wet om de bestaande bezwaren uit den
weg te ruimen, zoude trachten te verkrijgen, gaf den heer Groen
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Borret en Schimmelpenninck.
Voor Limburgs losmaking uit de Duitse Bond: Spiertz, ‘Limburg uit de Duitse Bond’.
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aanleiding om zijn ontslag als lid der Kamer aan te bieden, na pas de benoeming te
hebben aangenomen zonder nog zitting te nemen. Of dit wispelturigheid of tactiek
was, durf ik niet beslissen, ik geloof wel het laatste, maar het was toch eene
zonderlinge houding. Ten vorigen jare, vóór zijn mandaat ten einde was voor Arnhem
te bedanken en dan andermaal een mandaat aan te nemen enkel om het wederom
neder te leggen; want hij wist, na onze vertrouwelijke gesprekken tijdens de formatie
van het kabinet, zeer goed welke mijne houding zoude zijn en dat ik niet om het
onbereikbare na te streven zoude opofferen hetgeen had kunnen en ook wel ten goede
zoude zijn verwezenlijkt, indien ik bij hem en zijne naaste vrienden medewerking
in plaats van oppositie gevonden had. Van die zijde was zij mij zeer smartelijk; van
de volgelingen van Thorbecke na het gebeurde met de enquête, kwam zij niet
onverwacht, maar om binnen veertien dagen, over drie zeer belangrijke onderwerpen
zoo fel te worden aangevallen als geschiedde, was toch meer dan ik mij had
voorgesteld, want de oppositie was met de toch allessints bevredigende antwoorden
der regering omtrent de Scheldequestie, waarin door België de groote mogendheden
waren ingeroepen niet tevreden, maar verlangden overlegging der over deze zaak
gewisselde stukken. Ik verklaarde hierin slechts te kunnen toestemmen onder
voorwaarde van geheimhouding; de verdere beraadslagingen hadden den 4n [en] 5n
September in eene ochtend- en avondzitting in commissie-generaal plaats. Mijn
beginsel was, zoo als ik in die geheime zittingen verklaarde, dat de spoorweg moest
tot stand komen, doch dat zulks moest geschieden zoo mogelijk zonder de goede
verstandhouding met België te verbreken en met inachtneming der vormen, die onze
internationale verplichtingen medebrachten. Aan dit oor zijn doorgaans de leden der
Kamer doof, maar een minister van Buitenlandsche Zaken heeft andere verplichtingen
en komt daardoor menigwerf in moeijelijkheden met de vertegenwoordiging. Hier
legden de tractaten aan Nederland den last op te zorgen, dat al de uitmondingen van
den Rijn, dus ook de Ooster en Westerschelde en het Sloe voor de scheepvaart
toegankelijk moesten blijven en dat indien er eene onbruikbaar werd, voor eene
andere evengoede verbinding met de zee, zoude gezorgd worden.
Hieruit nu wilden de groote mogenheden het recht ontleenen, om te voren onze
plannen goed te keuren, terwijl ik beweerde, dat het woord ‘assigner’ in de tractaten
vermeld medebracht, dat wij den nieuwen waterweg zouden aanwijzen en de
mogenheden zich slechts zouden kunnen beklagen, indien daardoor de scheepvaart
van minder goede conditie zoude worden. Ik was er vooral op uit om een collectief
handelen der mogenheden voor te komen en dit gelukte mij zooals naderhand zal
blijken. Intusschen had ik toegestemd in eene conferentie met Belgische ingenieurs
om met de onzen in overleg te treden en het was voornamelijk deze maatregel, die
ons echter tot niets bond en slechts moest dienen om de bestaande verbittering
eenigzints te temperen, die de oppositie afkeurde. Eene motie in dien zin, door den
heer Fokker voorgesteld werd echter met 36 tegen 28 stemmen verworpen, een voor
mij allessints bevredigend resultaat.
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Dit incident had de langdurige beraadslagingen over de begrooting van Neerlands
Indië voor het dienstjaar 1867 met een zeldzaam talent, door heer Mijer verdedigd,
afgebroken; deze werden nu den 6n September wederom voortgezet en nadat al de
ingrijpende amendementen waren afgewezen den 7n in eene avondzitting met 50
tegen 5 stemmen aangenomen. Den 15n werd hierop de zitting gesloten, nadat
gedurende dezelve twee niet onbelangrijke wetsontwerpen waren aangenomen, het
eene op de inkwartiering10, het andere op de afmaking van aan de besmettelijke typhus
lijdend vee11. Opmerkelijk is het dat het zoo bestreden ministerie van 1 Juni 1866,
behalve de begrooting van Buitenlandsche Zaken, geen wetsontwerp in de 2e Kamer
heeft zien verworpen. Volgens het toen van kracht zijnde reglement voor den
ministerraad werd telkens een president voor drie maanden gekozen, en nadat de
heer Mijer tot 1 September in functie was geweest, volgde ik hem, op dien datum,
op. Voordat ik verder ga, wensch ik toch nog aan te teekenen, dat een mijner eerste
werkzaamheden bij mijn optreden daarin bestond, dat ik eene m.i. groote onbillijkheid
herstelde, door den Koning voor te stellen den heer referendaris Leclercq, in plaats
van den tijdelijk in functie zijnde raad van legatie van Lansberge, tot
secretaris-generaal van het departement van Buitenlandsche Zaken te benoemen,
hetgeen dan ook den 8 Juni geschiedde. Ik verplaatste ook nog de heer van Karnebeek
als secretaris van Washington naar Parijs en droeg den heer Gericke als president en
den heer Elout van Soeterwoude als vicepresident der commissie voor de diplomatieke
examina aan Z.M. voor.
Den 16n Juli werd op voordracht van den raad van ministers door den Koning een
besluit genomen, waarbij eene commissie werd benoemd, die in het geheele Rijk
een onderzoek naar het drinkwater zoude doen, in verband met de volksgezondheid
en den 6 Augustus werden de heeren van Mulken, Trakranen en Stavenisse de Brauw
tot leden van den Raad van State benoemd.
De benoeming van den heer Trakranen, gewezen president van de Nederlandsche
Handelmaatschapij stond in verband met eene vervanging van den heer Mijer, wiens
inzichten hij volkomen verklaarde te deelen; toen echter laatstgenoemde na de
aanneming der begrooting op zijn ontslag aandrong maakte de heer Trakranen
swarigheid om hem op te volgen. Dit was niet anders dan eene intrige van de ultra
behoudende partij op koloniaal gebied, die wilde beletten, dat de meer vrijzinnige
richting van den heer Mijer zoude boven drijven en die een hunner aan het bestuur
wilde brengen, een toeleg, die ik zoo lang mogelijk heb trachten tegen te houden;
voor het oogenblik gelukte het mij den tegenstand van den heer Trakranen te
overwinnen, maar het bleek bij deze gelegenheid dat niettegenstaande vele goede
hoedanigheden, hij de vastheid van beginselen miste, die voor een minister van
Koloniën vooral in dat moeijelijk tijdstip zoo onontbeerlijk was. Bij een door mij
gecontrasigneerd besluit, werd met den 17n September de heer Mijer eervol als
minister van Koloniën ontslagen en de heer Trakranen in zijne plaats benoemd; den-
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zelfden dag werden de zittingen der Kamer door eene troonrede geopend en den
volgenden dag verscheen het K.B. in de Staatscourant, waarin de heer P. Mijer ter
vervanging van baron Sloet van de Beele tot gouverneur-generaal van N-Indië werd
benoemd. Van die benoeming kan ik wel zeggen, dat ze voornamelijk, zoo niet
uitsluitend aan mijn initiatief te danken was, behoudens die Hoogere leiding, die ik
de eerste ben in alle omstandigheden des levens te erkennen, maar juist dat besef
deed mij op de benoeming met den meesten ernst aandringen, toen mijn collega's
hiertegen allerlei zwarigheden opwierpen, en hoewel het de regeringsdaad is geweest,
die mij de meeste oppositie en vijandschap berokkend heeft, ben ik nog overtuigd,
dat zij eene weldaad voor den staat is geweest en dat het vijfjarig bestuur van dien
landvoogd bijzonder gezegend is geweest als een tijdvak van vrede en welvaart. Ik
had het steeds met leede oogen aangezien, dat de conservatieve partij aan de
verspreiding van het Christendom vijandig was; toen ik in mijn vorig ministerschap
den naam van den heer Mackay voor gouverneur-generaal noemde, was dat o.a.
duidelijk uitgekomen en ik wist althans van den heer Mijer, dat hij, misschien wel
wat al te voorzichtig tegen misbruiken zoude waken, maar toch de zaak zelve van
harte zoude voorstaan. Overigens kwam het mij allessints gewenscht voor, dat iemand,
die met veel talent en groot succes zijn beginselen in de beide kamers der
Staten-Generaal had uiteengezet, geroepen zoude worden, ze nu in Oost-Indië in
toepassing te brengen. Hij was een voorstander der milde beginselen van J.C. Baud
en koos m.i. het juiste midden tusschen de overdreven behoudslieden, die Java
voornamelijk bestuurden met het oog op het batig slot en de liberalen, die de
particuliere Nederlandsche industrie boven alles wenschten te begunstigen. De
uitkomst mag dan ook als bijzonder gelukkig genoemd worden, wanneer men het
bestuur van Mijer vergelijkt bij dat der gouverneurs-generaal, die hem hebben
opgevolgd. Hij had echter bij de verdediging van zijne begrooting meer dan noodig
was beloften voor de toekomst gedaan, hoewel hij vast besloten had niet langer
minister te blijven en er wel op rekende tot gouverneur-generaal te worden benoemd;
vandaar een zekeren schijn van onoprechtheid, die hem zeer werd ten kwade geduid,
zooals bleek bij de beraadslagingen over het adres op de troonrede in de 2e Kamer
na de opening der Kamers op den 17 September.
In de Eerste Kamer liep alles op den 20n dier maand goed af na eene korte
woordenwisseling waarbij ik o.a. aan den heer Boreel van Hoogelanden eenige
inlichtingen gaf over den tegenwoordigen toestand van Limburg waarover hij zijne
tevredenheid betuigde. In de 2e Kamer alwaar de beraadslagingen den 24n aanvingen
en tot den 27n voortduurden, werd ook dat punt ter sprake gebracht, maar voornamelijk
gesproken over eene motie door den heer Keuchenius voorgesteld van den volgenden
inhoud. ‘De Kamer, de gedragslijn van het Kabinet ten opzichte van de uittreding
van den Minister van Koloniën Mr P. Mijer, afkeurende gaat over tot de orde van
den dag’. De bedoeling was ongetwijfeld geene andere dan om te beletten, dat de
heer Mijer als gouverneur-generaal naar Indië zoude vertrekken en ook op dien grond
werd de motie herhaaldelijk door mij en daarna ook door mijne collega's Heemskerk
en Borret,
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als inconstitutioneel bestreden. Het ministerie kon toch niet verantwoordelijk worden
gesteld voor de aftreding van een zijner leden, die het wenschte in zijn midden te
behouden; de verantwoordelijkheid strekt zich ongetwijfeld op de benoeming van
zijn opvolger uit, maar deze werd niet gelaakt en er bleef dan niet over dan de
afkeuring eener benoeming, waardoor het koninklijk prerogatief werd geschonden.
Waar zoude het toch toe leiden, indien de wetgevende macht op die wijze op de
bevoegdheden der uitvoerende macht inbreuk maakte? Het ministerie werd in het
geheel niet of zeer zwak door zijn vrienden verdedigd. In de daad waren de meeste
der vrienden over de benoeming van den heer Mijer nog ontevredener dan de liberalen.
Zij hadden gewenscht, dat de heer G.L. Baud als gouverneur-generaal naar Indië
zoude zijn uitgezonden, terwijl de liberalen den val van het ministerie wenschten om
een der hunnen naar Buitenzorg te benoemen en of nu de voorsteller der motie zich
inbeeldde in dat geval in aanmerking te zullen komen, is moeijelijk uit te maken,
maar zeer vreemd is het, dat iemand, die steeds den mond zoo vol heeft van het
Christendom, juist den man het felste bestreed, wiens godsdienstige beginselen
algemeen bekend waren als behoorende tot dezelfde richting die de heer Keuchenius
voorstond. Hoe het zij na een zeer fellen strijd werd de motie met eene meerderheid
van 16 stemmen, 39 tegen 2712, aangenomen. Het ministerie had daarbij door eene
daad van vaderlandslievende zelfopoffering, den stem een zijner warmste vrienden,
jonkheer van Asch van Wijck, tot commissaris des konings in Drente benoemd,
gemist. Na de stemming verklaarde de minister van Binnenlandsche Zaken, dat de
regering de aanneming der motie als eene kabinetsquestie beschouwde, waarom zij
de oplossing aan het oordeel van Z.M. wenschte te onderwerpen.
Denzelfden dag berichtte de raad van ministers eenparig aan den Koning, dat
daardoor zamenwerking met de 2e Kamer onmogelijk was geworden. Hij wees op
de constitutioneele questie en op de vreemde wijze, waarop door die Kamer, op het
beroep van Z.M. bij de troonrede gedaan, om in deze ernstige en veel bewogen tijden
door eendrachtige samenwerking het heil des Vaderlands te bevorderen, beantwoord
was en verklaarde zich overigens bereid het bewind te blijven voeren, indien de
Koning eene ontbinding der 2e Kamer mocht noodig achten. Z.M. beaamde ten volle
deze beschouwingen. Reeds op den volgenden dag nam H.D. het besluit van
ontbinding en van sluiting der Staten-Generaal op den 1n October, door eene
commissie waartoe de ministers van Justitie en van Binnenlandsche Zaken benoemd
werden.
Toen ik de taak om een ministerie te vormen op mij nam, achtte ik eene ontbinding
onontbeerlijk, zoude het kabinet eenige levensduur hebben of eenig ander ministerie
mogelijk zijn. Het jaar was aangevangen met een ministerie-Thorbecke, slechts drie
maanden had een ministerie-v.d. Putten geduurd, wat bleef den Koning te doen overig
nu wederom in hetzelfde jaar het 3e ministerie voor de Kamers moest wijken. Ik
achtte het dus geenzints ongelukkig,
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dat de oppositie niet alleen een voorwendsel maar ook een allessints gegronde reden
gaf om een beroep op de kiezers te doen.
Thorbecke, die voorzitter van zijne afdeeling was, had aan de stemming over de
motie geen deel genomen evenmin de heeren van Nispen, van Heiden, van der Veen,
Bots, van den Heuvel en Heydenrijk, die overigens het ministerie steunden, zoodat
de meerderheid van 16 voor de motie, niet de juiste verhouding der oppositie
aanduidde, er was dus geene zoo groote wijziging in het personeel noodig om het
ministerie de meerderheid te verschaffen. De Koning was met warmte op onze hand,
waarvan ik mij kon vergewissen, toen ik de 6n October op het Loo ontvangen werd
en H.D. zoude zulks waarschijnlijk wel duidelijk in eene proclamatie hebben te
kennen gegeven, indien wij het niet plichtmatig geacht hadden zulks af te raden.
Z.M. ging in die proclamatie den 10n October uitgevaardigd, niet verder dan tot eene
trouwe opkomst tot de stembus op te roepen.
De uitslag was niet onbevredigend; tien der voorstemmers der motie en onder hen
o.a. heeren van Heukelom en Laat de Kanter, die onder de hevigste opposanten
behoorden, en drie afwezigen werden niet herkozen, alle tegenstemmers daarentegen
zagen hun mandaat vernieuwd, behalve de heer Andreae, die niet meer in aanmerking
wenschte te komen en de heer van Stoetwegen, die overleden was13. Van de 15 nieuwe
leden, behoorden slechts twee tot de oppositie; de heer Stieltjes als onafhankelijk
gekozen stemde echter later tegen de begrooting van Buitenlandsche Zaken. Na den
uitslag stelde ik aan den raad van ministers voor den Koning in overweging te geven
de beide ministers, die namens H.D. de vorige zitting gesloten hadden eenig bewijs
van goedkeuring en vertrouwen te schenken.
Dien overeenkomstig vond de Koning goed d.d. 17 Nov. den heer Borret tot
Kommandeur en den heer Heemskerk tot Ridder der Orde van den Ned. Leeuw te
benoemen. Kort hierop ontving de referendaris van het kabinet baron Fagel ook
laatstgenoemde onderscheiding. Den 19n November werd de zitting der
Staten-Generaal wederom in commissie door de heeren ministers van Justitie en
Binnenlandsche Zaken geopend en de heeren Philipse en van Reenen tot voorzitters
der 1e en 2e Kamer opnieuw benoemd.
De begrooting werd als credietwet door de beide Kamers aangenomen, zonder dat
er eenige staatkundige beschouwingen werden gewisseld; slechts in de 1e Kamer
werd de zaak der Schelde besproken. Op binnenlandsch gebied kan ik nog
aanteekenen, dat ik als tijdelijk voorzitter van den Raad van minis-
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De niet herkozen afwezige leden waren, behalve H.A.M. van Asch van Wijck, F.J. Jespers
(Tilburg), J.R. Thorbecke (Groningen) en P. van der Veen (Assen). Thorbecke nam echter
de plaats van Van der Veen in Assen in. Niet alle voorstemmers werden herkozen: J. Dirks
(Leeuwarden) werd vervangen door J.K.H. de Roo van Alderwerelt. Deze verandering werd
beschouwd als opschuiving van conservatief naar liberaal. De Bruyne taxeert de winst voor
de regeringspartij op ‘ongeveer een zestal leden’. De Bruyne, Geschiedenis van Nederland,
III, 309.
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ters den 26 November de benoeming van den heer Swart tot lid van den Raad van
State contrasigneerde; den 1n December droeg ik voor drie maanden het praesidium
over aan den minister van Justitie. Verschillende particuliere deels zeer belangrijke
brieven in den loop van dat jaar van ZKH prins Hendrik (bijlage 37)14, en de meeste
onzer gezanten ontvangen en die ik als persoonlijk aan mij gericht moest beschouwen,
geven een denkbeeld van de moeijelijke internationale vraagstukken, die door mij
moesten worden behandeld en waarvan de verantwoordelijkheid bijna uitsluitend op
mij berustte. De Koning en de prinsen lieten zich veelal door groote persoonlijke
sympathiën of antipathiën leiden en in den Raad van ministers vond ik
niettegenstaande de bijzondere kunde mijner collega's voor hun vak, geen genoegzame
diplomatieke kennis, om mij van veel nut te kunnen zijn; ik bracht de zaken dan ook
zoo weinig mogelijk in den Raad van ministers. Van de zijde van den groot hertog
van Saksen Weimar uitgenoodigd om stappen te doen ten voordeele van den hertog
van Nassau, vermeende ik den Koning hiertoe niet te moeten aanraden, overtuigd
zijnde, dat het van hoegenaamd geen gevolg zoude zijn; evenmin meende ik gevolg
te moeten geven aan een aanzoek van prins Hendrik om de belangen van den Koning
van Hannover voor te staan, nadat ik mij vergewist had dat Engeland ongezind was
in dien geest eenige stappen bij de Pruissische regering te doen15. Ik moest ook omtrent
de belangen van Luxemburg reeds toen met groote omzichtigheid te werk gaan.
Intusschen was dit alles slechts een voorbode van de onderhandelingen en
besprekingen, die in het volgend jaar door het tractaat van London tot een goed einde
gebracht werden. Belemmeringen, die den invoer van ons vee in Engeland
ondervond16, gaf mij ook veel te doen en ik had ook met den prins van Oranje
verschillende conferentiën, wegens de zaak van den gewezen kapitein van der Hoeven,
die te Londen in hechtenis was genomen wegens bedreigingen tegen den heer
Beresford Hope ter zake van het testament van wijlen den heer Harry Hope17. In Juli
gaf ik de noodige machtiging tot het sluiten eener schikking over de suiker,
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‘Ingekomen brieven tijdens ministerschap 1866’, invent. nr. 74. 37 stukken. De zorg van
leden van de koninklijke familie betrof de positie van Luxemburg, Hannover en Nassau. Van
Bylandt houdt Van Zuylen op de hoogte van de stemming in Berlijn. Het contact met Londen
betreft vooral een kwestie tussen een adjudant van de prins van Oranje en Beresford Hope
(zie verder noot 17).
Zowel Georg V, koning van Hannover, Adolf van Nassau, als Karel Alexander, groothertog
van Saksen-Weimar-Eisenach, raakten hun rijken kwijt aan Pruisen in 1866.
In verband met de veepest.
Correspondentie hierover in bijlage 37, maar ook in coll. Van Zuylen, 105, invent. nr. 100.
Van der Hoeven had Beresford Hope in een brief tot een duel uitgedaagd. Hierop had deze
hem laten arresteren. De prins van Oranje probeerde de hechtenis via Van Zuylen en Bentinck
ongedaan te maken.

Nederlandse historische bronnen 2

295
met Frankrijk18 en tekende den 9n October met den Deenschen gezant19 en den minister
van Finantiën een postovereenkomst met Denemarken20, nadat kort te voren eene
dergelijke overeenkomst met Hamburg21 was tot stand gekomen.

Hoofdstuk XI. Minister van Buitenlandsche Zaken. Tractaat Londen. ao
1867. (Bijlage 38)1.
Bij de hervatting der zitting der Kamers en de definitieve behandeling der
begrootingen moest men zich op scherpe aanmerkingen van de plaats gehad hebbende
ontbinding verwachten; deze bleven dan ook niet uit en gedurende zeven dagen, van
den 21n tot den 27n Februarij werd dit thema door de oppositie besproken, terwijl de
minister van Justitie en Binnenlandsche Zaken voornamelijk het woord voerden om
deze maatregel te verdedigen. De begrooting van Buitenlandsche Zaken werd hierop
den 28n dier maand door vijftien sprekers vrij hevig aangevallen, doch na eene
discussie, die nog den volgenden dag duurde met eene meerderheid van tien stemmen,
ongetwijfeld eene vrucht der ontbinding, aangenomen. Al de andere begrootingen
werden evenzeer aangenomen en de Regering hoopte al eenige rust te zullen genieten,
tot zij vernam, dat er eene ernstige poging zoude worden gedaan om haar te doen
vallen. De heer Thorbecke die blijkbaar de motie-Keuchenius niet had goedgekeurd
en ook zeer gematigd geweest was in zijne beoordeeling over de ontbinding, zoude
nu eene interpellatie doen over de Luxemburgsche zaken, waarna hij hoopte eene
vijandelijke motie te kunnen doen aannemen, op grond, dat de Regering, door hare
handelingen de positie van Limburg had gecompromitteerd en den vrede in gevaar
gebracht. Die toeleg kon ik gelukkig verijdelen door de mededeeling van een telegram
van onzen gezant2 te Berlijn, waarbij de heer Bismarck de losmaking van dat gewest
van den Duitschen Bond ten volle erkende. Terwijl de Duitsche pers niet opgehouden
had, zich in zeer vijandelijken geest tegen Nederland en den Koning uit te laten en
men in de[r] daad in den waan kon verkeeren, dat Nederland in een oorlog kon worden
gewikkeld, was de mededeeling van dat telegram een zeer heuchelijk feit. Het was
een gevolg van een telegram, dat ik den vorigen dag ontvangen had, waarbij de graaf
van Bylandt mij mededeelde dat graaf von Bismarck hem had gezegd, dat onze
houding
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‘Stukken en brieven gedurende ministerschap 1867’, invent. nr. 75. 23 stukken, o.m. Van
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den vrede van Europa bewaard had. Dit telegram luidde: ‘Le Ct de Bismarck a reçu
la communication du telegramma avec satisfaction et reconnaissance et m'a dit: Vous
sauvez la paix de l'Europe.’
Men mocht wel in dezen loop van zaken eene genadige leiding van Hoogerhand
erkennen, vermits van de zijde van dien Staatsman alles gedaan was om ons in de
armen van Frankrijk te werpen. Nu alles bekend is, van de beloften door hem aan
Frankrijk gedaan, laat het zich begrijpen dat hij, zoo veel van hem afhing indirekt
den afstand van Luxemburg aan dat rijk trachtte te bevorderen, maar het is mijne
overtuiging, dat hij daarbij de mogelijkheid om zich door een afstand van Limburg
eene compensatie voor te behouden, in het oog had. Intusschen was dit alles in 1867
nog in nevelen gehuld3. Van de zijde van Duitschland kon men niet gerust zijn; en
vertrouwen in de staatkunde van Napoleon bestond, althans bij mij, hoegenaamd
niet; maar ik begreep toch, dat het gevaarlijk zoude zijn geweest, dit te veel te doen
blijken; bij tegenwerking vreesde ik toch, dat hij zich met Pruissen zoude kunnen
verstaan om van de beide zijden, België en Nederland binnen te rukken. Ik was
trouwens even ongezind om met de Franschen als met den Pruisch een eng verbond
aan te gaan, overtuigd dat indien twee staten, die zoo zeer in macht verschillen, zich
verbinden, de zwakste steeds benaadeeld zal worden en op zijn souvereiniteit eenige
inbreuk zal gemaakt worden.
Mijne bedoeling was dus, om zonder mij in iets te binden, de ware bedoelingen
der twee kabinetten te trachten te doorgronden, en eene geheel loyale houding aan
te nemen. Men kan als minister van Buitenlandsche Zaken niet alles zeggen, men
behoeft niet op alle vragen te antwoorden, maar ik houd vol, dat men steeds de
waarheid kan en moet zeggen en ik ben mij bewust in mijne onderhandelingen steeds
aan dat beginsel getrouw te zijn gebleven; maar daartoe is het noodig eene eerlijke
staatkunde voor te staan en zich niet in kuiperijen te laten medeslepen. Lang had de
Luxemburgsche zaak het publiek bezig gehouden, voor dat er mij iets officieels van
bekend was, maar van het oogenblik, dat ik vernam, dat de Fransche gezant op eenen
heimelijken afstand, zonder medeweten van Pruissen aandrong, verklaarde ik aan
den heer Baudin dat ik mij hiertegen zoude verzetten, en de Koning-groothertog
deelde dit gevoelen zoo zeer, dat hij den graaf Perponcher liet ontbieden om hem
zulks mede te deelen. Deze gaf echter voor, den Koning niet goed begrepen te hebben,
althans toen Frankrijk de overdracht van Luxemburg als eene gedane zaak wenschte
te doen beschouwen en in dien zin ook in Berlijn eene mededeeling had laten doen,
kwam de Pruisische gezant mij den 3n April 's morgens nog voor het ontbijt verklaren,
dat zijne regering zulks als een casus belli moest beschouwen. Ik liet hem zeer bedaard
uitspreken en maakte eenige bedenkingen over zijne zonderlinge houding, maar
eindigde met hem te zeggen, dat hij verkeerd was ingelicht, dat de afstand geen plaats
gevonden had en ongetwijfeld niet plaats vinden zoude indien zijne regering er zich
tegen verzette.
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Voor de ware toedracht rond de Luxemburgse kwestie, zie Tamse, Nederland en België,
66-78.
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Dit door graaf Perponcher naar Berlijn overgeseind zijnde, gaf aanleiding tot de
bovenvermelde verklaring van Bismarck, ‘Vous avez sauvé le paix de l'Europe’. Zoo
doende was de zaak teruggebracht op het terrein, waarop zij behoorde, namelijk op
eene questie tusschen Pruissen en Frankrijk. De pogingen van beide zijden aangewend
om ons in de zaak te compromitteren waren mislukt, en dit was nu, wat ons aanbetrof
allessints gewenscht, doch het gevaar van eene vredebreuk, die door den afstand
zoude zijn te weeg gebracht, was niet geheel geweken. Het was dus eene verademing,
toen het tractaat van Londen aan den gespannen toestand een einde kwam maken en
ook de losmaking van Limburg constateerde, ingevolge hetgeen ik steeds als het
doelwit mijner bemoeiingen in dezen had voorgesteld.
Op eene voor mij zeer vleiende wijze werd mijn aandeel, onder Gods genadige
leiding, door den Koning en mijne ambtgenooten erkend, door mijne benoeming tot
ridder Grootkruis der orde van de Nederlandsche Leeuw; eenigen tijd te voren was
mij door den Koning-groothertog op voordracht van prins Hendrik4 het Groot-Kruis
der Eikenkroon verleend. Wilde ik deze zaak in bijzonderheden behandelen, daartoe
zoude eene afzonderlijke studie behooren, waartoe ik wellicht later eens zal overgaan,
indien mij hiertoe tijd, lust en gezondheid geschonken wordt; thans kan ik volstaan
met te verwijzen naar de verschillende documenten, die door mij over deze
aangelegenheid zijn uitgegeven5 en naar de werken van Benedetti6 Rothan7 en anderen,
waaruit overtuigend blijkt, dat Luxemburg door graaf Bismarck aan keizer Napoleon,
o.a. als compensatie is aangeboden lang voor dat onzerzijds iets daarvan werd
vernomen, dat de Nederlandsche regering, na met de zaak bekend te zijn gemaakt,
van haar standpunt eene afscheiding eer vóór- dan nadeelig achtte en dezelve
bevorderlijk wenschte te zijn, indien daardoor de vrede kon worden bestendigd en
dat zij steeds geweigerd heeft Pruissen van de zaak onkundig te laten. Men heft op
allerlei wijze getracht de handelingen der regering in een ongunstig daglicht te
plaatsen door haar van inconsequentie te beschuldigen en geloof te hechten aan
hetgeen de Duitsche pers soms tegen haar aanvoerde of aan verklaringen van graaf
Bismarck, die beweerde men, in tegenspraak waren, met hetgeen onzerzijds werd
volgehouden. Ik kan nog niet zonder verontwaardiging aan die onvaderlandslievende
oppositie denken, die meer geloof hechtte, aan een man, zoo gewetenloos en zoo
ciniek als Bismarck, dan aan mij en die, toen alles zoo buiten hunne verwachting
gunstig was afgeloopen, nog bleven volhouden, dat ik door mijne bemoeiingen de
Luxem-
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Prins Hendrik was stadhouder van Luxemburg.
Bedoeld zal zijn het Oranjeboek dat de regering (Van Zuylen) in het voorjaar van 1868 de
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V. Benedetti, Ma mission en Prusse, Parijs, 1871; Essais diplomatiques, Parijs, 1895.
G. Rothan, Souvenirs diplomatiques. L'Affaire du Luxembourg. Parijs, 1882.
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burgsche questie had doen ontstaan en dat het meer geluk dan wijsheid was, indien
ze tot een goed einde was gebracht. Ik zal hier later nog op moeten terug komen en
moet hier nog een ander tractaat vermelden door mij met Groot-Brittanië gesloten,
waarbij eenige ruilingen van grondgebied in de wederzijdsche bezittingen ter kuste
van Guinea en een eenvormig tarief van inkomende rechten werden bedongen. Het
was mij eene groote voldoening, een dergelijk tractaat, waarover ik reeds in het jaar
1860 eenige onderhandelingen gevoerd had, tot stand te kunnen brengen. Het werd
den 29 Juni na eene vrij hevige oppositie met 30 tegen 23 stemmen aangenomen8.
Ik schreef deze oppositie voornamelijk hieraan toe, dat het tractaat den onzedelijken
handel in sterken drank, wapenen en buskruit die op de kust werd gedreven, zoude
belemmeren. Eenige dagen later hechtten de kamers evenzeer hunne goedkeuring
aan een met Oostenrijk gesloten handelsverdrag9.
Intusschen was ook in de 2e Kamer een wet op de schutterij aangenomen, die
echter tot mijn leedwezen, door de 1e Kamer werd verworpen10, terwijl een wet op
de erfpacht in N. Indië, na de aanneming van een amendement, waartegen de minister
van Koloniën zich verklaard had, door dezen, zonder dienaangaande zijne
ambtgenooten te raadplegen, werd ingetrokken11. Hierop werd de zitting der
Staten-Generaal den 16n Augustus gesloten. In diezelfde maand had te Amsterdam
eene belangrijke gebeurtenis plaats. Eene algemeene vergadering namelijk der
Evangelische Alliantie, die afgevaardigden uit alle rijken van Europa en de Vereenigde
Staten van N-Amerika in die hoofdstad vereenigde en die onder onze goede leiding
en veel medewerking zeer goed afliep. Ik had het voorrecht bij een der zittingen als
eerevoorzitter de beraadslagingen te leiden en ontving bij die gelegenheid te
Hinderstein de afgevaardigden uit Turkije, de heer van Lennep en de heer en mevrouw
Bliss; ook bezocht ons aldaar als 1n tolk de heer R. Keun die ook te s'Hage eenige
dagen bij mij logeerde. Intusschen drong de minister van Koloniën op zijn ontslag
aan en wij bevonden ons in groote verlegenheid voor zijne vervanging. Ik deed alle
moeite om een opvolger te vinden, die niet tot de partij der zoogenaamde oudgasten
zoude behooren. Mijne pogingen om den oud-raad van Indië jonk-
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Te Londen gesloten op 5 maart 1867. S. 1867, 88.
Gesloten op 26 maart 1867, bekrachtigd 6 augustus 1867. S. 1867, 90.
Nadat op 8 juli 1867 de stemmen gestaakt hadden (17-17), werd het wetsontwerp de volgende
dag verworpen met 19 tegen 15 stemmen.
Het wetsontwerp van Trakranen tot regeling der uitgifte in erfpacht van gronden in
Nederlandsch Indië werd door conservatieven bestreden en door Fransen van de Putte en
Keuchenius in beginsel verdedigd. Het amendement dat Trakranen onaanvaarbaar vond,
kwam van Fransen van de Putte en hield in dat ook inlanders gronden in erfpacht konden
krijgen. Het werd aangenomen met 59 tegen 4 stemmen, waarop de minister zijn ontwerp
introk op 27 juni 1867. De Bruyne, Geschiedenis van Nederland, III, 313-315.
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heer van Hemert te bewegen de portefeuille op zich te nemen, gelukten niet en ik
was ten slotte genoodzaakt, na nog verschillende andere personen te hebben gepolst,
toe te stemmen in de benoeming van den oud-resident Hasselman, waarvan ik mij
echter niet veel goeds voorspelde en het bleek dan ook spoedig dat hij zich met den
heer Mijer niet goed verstond; deze beklaagde zich hierover in zijne briefwisseling
met mij, vergetende dat ik alles in het werk stelde om hem tegen zijn vijanden te
verdedigen, eene zware taak, vermits hij ook onder de ministers geen vrienden telde
en sommige hunner zijn stelsel niet genoegzaam behoudend achtten en dus tegen
hem voor den nieuwen minister partij kozen.
Maakte dit in zeker opzicht mijne verhouding minder aangenaam, zoo werd ik
nog veel gevoeliger getroffen door het overlijden van den minister van Justitie Borret12,
met wien ik mij steeds uitnemend goed had kunnen verstaan. Hij werd ad interim
vervangen door den minister van Binnenlandsche Zaken. Ook onder de leden der 2e
Kamer verloor ik een paar vrienden, tengevolge der benoeming van den graaf van
Heiden tot gouverneur van Groningen (5 Juni 1867) er van onzen neef13 tot gezant
te Parijs. Indien ik mijn persoonlijk belang of dat van het ministerie alleen had willen
raadplegen, zoude ik tot deze benoemingen niet hebben medegewerkt, doch het was
mijn beginsel een uit den aard der zaak kortstondig ministerie zoo veel mogelijk
dienstbaar te maken om belangrijk posten zoo goed mogelijk te bezetten en niet om
door het aanbieden van goede betrekkingen de oppositie te trachten te winnen. Indien
de heer Geertsema volgens zijn verlangen in plaats van Heiden naar Groningen
gegaan en baron J.P.P. van Zuylen van Nijevelt in de Kamer gebleven ware, zoude
wellicht en zelfs waarschijnlijk de begrooting van Buitenlandsche Zaken niet zijn
afgestemd geworden; ik heb echter nimmer berouw gehad over de gedane keuzen,
die gebleken zijn voortreffelijk te zijn geweest.
Ik moet nu terug komen op de opening der zitting der Staten-Generaal op den 16
September 1867 door den Koning vergezeld door den prins van Oranje en prins
Frederik. Die dag was voor mij, toen ik aan het hoofd van het ministerie de
plechtigheid bijwoonde, de glansrijkste van mijn leven. De koning kon toch door het
vermelden in de troonrede van het tractaat van Londen van den 11n Mei te voren en
van de werken in de Ooster Schelde, in verband met een zeer goede verstandhouding
èn tot België èn tot de overige buitenlandsche mogendheden de aandacht der
vertegenwoordigers des volks vestigen op eene gelukkige uitkomst uit groote
moeijelijkheden waartoe uit den aard der zaak de minister van Buitenlandsche Zaken
het meest had bijgedragen. De Tweede Kamer was er echter op uit wel te zorgen om
mij voor inbeelding te behoeden en waar ik op eenige waardeering meende aanspraak
te kunnen maken, zonder hare vijandschap, wellicht met eenige ijverzucht vermengd,
mij spoedig eene gevoelige nederlaag te berokkenen. Intusschen had bij het antwoord
op de troon-
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rede de 1e Kamer geen woord ten beste gegeven om eenige tevredenheid over het
tractaat van Londen uit te drukken, maar had de beraadslaging zich bepaald tot de
koloniale aangelegenheden. Ik greep deze aangelegenheid aan, om te verklaren, dat
de nieuw opgetreden minister van Koloniën aan het zoogenaamde program-Mijer
gebonden was. Hetgeen hij zelf in het midden bracht, beviel mij zeer weinig en het
zal hem waarschijnlijk niet aangenaam zijn geweest, dat ik mij meer dan eens in het
debat mengde. De geheele onbedrevenheid van mijn ambtgenoot op parlementair
terrein maakte dit echter noodig, terwijl ik door namens de regering in te stemmen
in een zeker amendement, dat met ons programma strookte, een vijandig amendement
van den heer Duymaer van Twist, kon doen afstemmen. In het adres van antwoord
der 2e Kamer werd omtrent het tractaat van Londen het stilzwijgen bewaard, en liep
de beraadslaging zonder eenig bijzonder incident af. Dit tractaat werd echter in
handen gesteld eener commissie, belast om er verslag over uit te brengen, hetgeen
in de zitting van den 22 November plaats vond. De conclusie strekte om het voor
kennisgeving aan te nemen en strookte weinig met de hevige, ik durf wel zeggen
onstuimige oppositie, die er tegen gemaakt werd. Alles wat uit de buitenlands
uitgegeven stukken, parlementaire redevoeringen, pamphletten of dagbladen kon
worden te zamen gebracht, om de houding der Nederlandsche regering in een
ongunstig daglicht te plaatsen, werd als een wapen gebruikt om mij te bestrijden,
terwijl eigenlijk niemand met volkomen instemming mijne partij opnam dan de
minister Heemskerk. Niemand scheen te begrijpen, hetgeen toch duidelijk genoeg
was, dat de zaak sedert lang tusschen Napoleon en Bismarck besproken was, voordat
de Groothertog er iets van vernomen had, en dat Bismarck niet beter verlangde dan
zijne schuld aan Frankrijk door afstand van het groothertogdom af te doen en dat hij
daarom eene zekere vijandschap jegens Nederland aan den dag legde, in de hoop,
dat wij ons in de armen van Frankrijk zouden werpen en op die wijze aanleiding
geven, dat Frankrijk den afstand van Luxemburg zoude verlangen. Dit moest echter
voor het publiek verborgen blijven en Duitschland en Frankrijk hadden er dus beiden
belang bij de zaak voor te stellen alsof Nederland hierin het initiatief genomen had
of zich althans door den Koning-groothertog had laten bewegen tot eene transactie,
die in Duitschland werd voorgesteld als eene verkoop zijner Duitsche onderdanen
ten behoeve eener Fransche geliefde! De discussiën waren zeer warm; ik was
verontwaardigd over de kwade trouw van mannen als Thorbecke, Godefroi en Van
der Maesen, en was misschien in mijne verdediging dikwerf te scherp; na twee dagen
werd de conclusie aangenomen, een bewijs, dat de oppositie zich aan eene afkeuring
niet had durven wagen; zij zoude echter op eene andere wijze haar doel bereiken;
toen den 25n de begrooting van Buitenlandsche Zaken aan de orde gesteld werd,
begon de zitting met een zonderling incident, met de mededeeling namelijk van twee
particuliere brieven van de gezant te Berlijn, Van Bylandt aan mijn voorganger den
heer Cremers, eenige ophelderingen behelzende over een nota van afkeuring der
Pruissische regering over het indienen eener nota om den Bond, de losmaking van
Limburg te vragen, kort voor
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het uitbreken van den oorlog14. Deze brieven waren meende men in strijd met hetgeen
ik hieromtrent gezegd had; dit was echter geenzints het geval. Officieel keurde men
af, wat men onder 's hands had aangemoedigd, maar indien nu uit het gebeurde eenige
slechte gevolgen voor ons waren voortgekomen, zoude Bismarck zich aan zijne
officieele en schriftelijke mededeeling gehouden hebben en zoude een beroep op het
een of ander mondgesprek weinig hebben gebaat; daarom was ik volkomen gerechtigd
om te verklaren, dat Bismarck de bedoelde stap had afgekeurd. Dit begreep men niet
of wilde men niet begrijpen en werd door een tweetal leden15 als een bewijs van
kwade trouw mijnerzijds aangevoerd en schijnt aanleiding gegeven te hebben, dat
mijne begrooting met 38 tegen 36 stemmen werd afgekeurd, nadat ook door toedoen
mijner zoogenaamde vrienden twee amendementen waren aangenomen om eene
missie in Zuid-Duitschland en een bezoldigd consulaat-generaal in Berlijn te
bestrijden16. Met dit laatste had ik vooral op het oog op de dagbladpers in Duitschland
eenigen invloed uit te oefenen. De kleingeestige oppositie der leden der ministerieele
partij hinderde mij zeer, zij erkenden toch, dat ik de zaak van Luxemburg en in die
der Schelde den staat goede diensten bewezen had, maar waar het eene questie van
zeer ondergeschikt belang gold, wisten zij het beter; die zoogenaamde
onafhankelijkheid van de regering vindt men veelal bij de leden der conservatieve
partij en daarom wordt zoo zelden een krachtig ministerie van die kleur aangetroffen
en met eenig gevoel van eigen waardigheid neemt men noode de regeringstaak op
zich, zoodoende worden gedurig zeer geschikte staatslieden ontmoedigd, tot nadeel
van het algemeen belang en worden uit partijoogmerken de portefeuilles toevertrouwd
aan titularissen, die het zedelijk overwicht missen, dat groote kunde of lange ervaring
doen erlangen. Volgens alle regelen van constitutioneele welgevoegelijkheid zoude
in de langdurige beraadslagingen over het tractaat van Londen een votum over deze
aangelegenheid over het lot van den minister van Buitenlandsche Zaken hebben
moeten beslissen, maar hiervoor terug te deinzen en eenvoudig de begrooting af te
stemmen was ongetwijfeld van de zijde der oppositie eene onwaardige houding; het
kon echter niet twijfelachtig zijn, dat het votum het geheele kabinet trof en zoo namen
dan ook mijne ambtgenooten het eenstemmig op, zoodat den 26 November het
ministerie collectief zijn ontslag aan den Koning aanbood. Wat mij persoonlijk betreft
had ik gaarne
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Geertsema haalde ze aan ter verdediging van het beleid van Cremers dat door Van Zuylen
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Bedoeld zullen zijn M.H. Godefroi en P.T. van der Maesen de Sombreff, tegenover wie Van
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Crediet voor een diplomatieke missie in Baden, Beieren en Wurtemberg werd met 49 tegen
24 en voor een consulaat-generaal te Berlijn met 45 tegen 29 stemmen geweigerd; 26
november 1867, dezelfde dag waarop Van Zuylens begroting verworpen werd. Handelingen
1867-1868, I, 162-164
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mij teruggetrokken en te meer indien ik de toen vacante post van gezant te Londen17
had kunnen erlangen; ik had natuurlijk op het besluit mijner collega's geen invloed
uitgeoefend, maar moest daarin berusten, afwachtende wat de Koning zoude beslissen.
Bij het aannemen van de motie-Keuchenius, die wij als eene aanranding van het
prerogatief van de Kroon beschouwden, hadden wij aan den Koning zonder te aarzelen
voorgesteld de 2e Kamer te ontbinden, thans bepaalden wij ons Z.M. mede te deelen,
dat wij van de zijde der Kamer niet die mate van ondersteuning ondervonden, die
ons in staat kon stellen met de regering belast te blijven. De Koning na eenige
personen geraadpleegd te hebben, behield zich zijn eindbesluit voor, maar verzocht
het ministerie inmiddels door een kabinetsbrief in de Staatscourant van den 1
December geplaatst, de zaken, die dringend afdoening vorderden met de Kamer te
behandelen; hiertoe behoorden dan ook de vaststelling der begrooting als credietwet
voor de eerste zes maanden van het jaar 1868. Dit geschiedde, wat het 3e Hoofdstuk
betrof, zonder dat er een woord gesproken werd. Intusschen ontving ik van
verscheidene personen van invloed bewijzen van goedkeuring en dank van de door
mij gevolgde gedragslijn en o.a. in den loop van December een vleiend adres uit
mijn vorig kiesdistrict Zwolle, geteekend door den bekenden baron Sloet tot Oldhuis
en verschillende aanzienlijken, 27 in getal. Van andere zijden werd ook aan mijne
collega's den wensch te kennen gegeven, dat het ministerie zich niet zoude
terugtrekken, maar dat tot eene tweede ontbinding zoude word en overgegaan. De
Koning liet de heeren van Reenen en Mutsaers raadplegen en deelde ons hun gevoelen
mede, later werd ook de heer Philipse geconsulteerd; de directeur van het Kabinet
De Kock nam ongevraagd zeer beslist tegen het ministerie partij; de heeren Mutsaers
en Philipse waren juist van een tegenovergesteld gevoelen, terwijl de president der
2e Kamer18 n.f. eene eventueele ontbinding afried.
Een en ander gaf eenigen tijd later (10 Januarij 1868) aanleiding tot het ontslag
van den heer de Kock, die zich beklaagde, dat het ministerie zonder zijn
tusschenkomst met den Koning had gecorrespondeerd; ik geloof dat dit slechts een
voorwendsel was, en dat hij niet meer den zelfden invloed kunnende uitoefenen als
vroeger, wel van zijne betrekking wenschte ontslagen te worden; het was echter waar,
dat ik hem verdacht hield, van te groote vooringenomenheid met de regering van
keizer Napoleon en dat ik uit dien hoofde getracht had, hem buiten de
onderhandelingen over de Luxemburgsche aangelegenheden te sluiten, omdat ik wist
dat de Koningin19 door hem en H.D. secretaris de heer van Weckherlin steeds ia
betrekking bleef met den Franschen gezant Baudin, hetgeen naar mijne overtuiging,
dikwerf met het belang van den staat streed. Het kostte mij veel in deze
aangelegenheid een zeer ouden vriend te moeten tegenstaan, doch ik het mij hierbij
slechts door 's landsbelang leiden; overigens
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had de directeur dikwerf op den Koning een goeden invloed en het is wel te verklaren,
dat de Koningin mij het bedoelde ontslag zeer ten kwade duidde, hoewel het initiatief
hiertoe geheel van den heer de Kock was uitgegaan. De overwegingen des Konings
leidden er toe, dat hij bij een nader kabinetsschrijven van den 21n December de leden
van het ministerie van zijn vertrouwen bleef verzekeren en weigerde hun ontslag te
verleenen. Hierop volgde op 's Konings last de sluiting der zitting der Staten-Generaal
op den 28n December waartoe de minister van Binnenlandsche Zaken met die van
Finantiën20 gecommitteerd werden.

Hoofdstuk XII. Ministerie 1868. Ontslag 4 juni. Buiten betrekking. (Bijlage
39)1.
Het kwam er nu op aan het ministerie wederom aan te vullen, na het overlijden van
den minister van Justitie op den 10n November.
Het eenvoudigste ware geweest, die aanvulling in dier voege te doen plaats hebben,
dat de nieuwe titularis even als zijn voorganger ook het ministerie van R.K. Eeredienst
zoude voorstaan, waardoor de keuze natuurlijk tot een R.K. bepaald bleef. Na
raadpleging van invloedrijke mannen tot dat kerkgenootschap behoorende, konden
zij, o.a. de heeren van Son en Mutsaers en Borret2, niemand voorstellen tot het
aannemen der beide portefeuilles bereid en bekwaam. In overleg met die heeren werd
daarop besloten het ministerie der Eerediensten wederom in het leven te roepen,
waardoor de keuze voor een minister van Justitie zich kon vestigen op den heer
Wintgens en voor de beide ministeriën van Eeredienst op de heeren van Lijnden en
Luyben. Ontegenzeggelijk had door deze bemoeiingen het ministerie belangrijke
aanwinsten gedaan én wat karakter én wat kunde betrof. Ik was vooral ingenomen
met de benoeming van den heer van Lijnden, die door mij het eerst bij den Koning
in aanmerking werd gebracht, en zeer lang besluiteloos bleef; met den heer Luyben
voerde ik ook de onderhandelingen; over Justitie zoude ik gaarne de staatsraad de
Jonge hebben zien optreden, doch op zijne weigering was het mij aangenaam, dat
de heer Wintgens de portefeuille aannam, hoewel hij en in koloniale en in
onderwijszaken met mij niet geheel homogeen was; voor het onderwijs had ik echter
twee bondgenooten in de beide andere nieuwe collega's zoodat ik over dit bezwaar
kon heenstappen. Bij een besluit van 2 Januari 1868 werden de beide ministeriën
van Eeredienst hersteld en de twee nieuwe titu-
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larissen benoemd in te gaan met den 15n dier maand; de minister van Justitie trad
den 4n in functie, terwijl den vorigen dag door den Koning het besluit getekend was
tot ontbinding der 2e Kamer der Staten-Generaal als een noodwendig gevolg van
H.D. besluit om mijn ontslag noch dat mijner collega's aan te nemen. Ik had mij niet
ongaarne terug getrokken, maar zag mij van de andere zijde met ingenomenheid in
de gelegenheid gesteld officieele bescheiden bekend te maken, die mijne in de
Luxemburgsche aangelegenheid gevolgde staatkunde in het juiste daglicht konden
plaatsen. Ik had oorspronkelijk van eene dergelijke uitgave afgezien, omdat ik meende,
dat het volkomen onnoodig zoude zijn, eene gedragslijn te verdedigen, die
onmiskenbaar zulke goede gevolgen gehad had en omdat ik niet wel alles kon
mededeelen zonder Frankrijk en Duitschland te kwetsen, maar bij nader inzien
begreep ik, dat het nu noodig was na de verwerping mijner begrooting, de
toestemming der vreemde regeeringen te vragen om een zeker aantal depêches uit
te geven om duidelijk te doen uitkomen hoe onrechtvaardig die verwerping geweest
was.
Dientengevolge werd het zoogenaamde Oranjeboek uitgegeven3. Hoewel de
ontbinding door velen in den lande werd toegejuicht en mijne briefwisseling van
dien tijd bewijst, dat men er in den kring der vrienden van het ministerie in 't algemeen
goede verwachting van had, was het gevolg op lange na niet zoo gunstig als dat der
eerste ontbinding.
Den 25n Februarij 1868 hield de nieuwe 2e Kamer haar eerste zitting, pas was zij
geconstitueerd, en de heer van Reenen wederom tot voorzitter benoemd of de heer
Thorbecke vroeg den 28n dier maand verlof van tot de regering omtrent de redenen
der ontbinding eene interpellatie te richten. Dit gaf tot zeer langdurige beraadslagingen
aanleiding en eindelijk (den 4n Maart) tot eene motie van den heer de Bosch Kemper
om tot de orde van den dag over te gaan, welke motie met 39 tegen 32 werd
verworpen; hierop volgde eene motie van den heer Blussé om te verklaren dat ‘geen
landsbelang de jongste ontbinding der Kamer vorderde’. Na een driedaagsch debat
werd ook eene beslissing over die motie uitgesteld na de aanneming (7 Maart) van
een voorstel van den heer Pijnappel om vooraf de door den minister van
Buitenlandsche Zaken toegezegde bescheiden af te wachten. Hierop werden den 14n
die stukken door mij aan de Kamer medegedeeld en gesteld in handen eener
commissie, waartoe door de Kamer benoemd werden de heeren Thorbecke, J.K. van
Goltstein, Rochussen, van der Maesen en Heemskerk Bz. Bij den 19n daaraanvolgende
begonnen de beraadslagingen over het rapport der commissie, strekkende om die
stukken voor kennisgeving aan te nemen. Na een debat, dat drie dagen duurde en
waarbij ik meermalen het woord voerde, werd deze conclusie aan genomen. Hierop
werd op den 23n de beraadslaging over de motie van den heer Blussé wederom
heropend en ten slotte met 39 tegen 34 stemmen aangenomen. Uit deze stemming
bleek voldoende, dat het ministerie op de zamenwerking met de nieuwe Kamer niet
kon rekenen; men meende evenwel met de beraad-
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slagingen omtrent de begrootingen te moeten voortgaan. Het gevolg was, dat
hoofdstuk III (Buitenlandsche Zaken) op den 28n April met eene meerderheid van
twee stemmen werd verworpen4. Men kon met recht verwonderd zijn, dat de heer
Heydenrijck onder de tegenstemmers behoorde, ook nog op de steun van eenige
andere R.K. leden had men gemeend te kunnen rekenen en indien de heer Borret niet
aan het ministerie ontvallen ware, zoude de stemming waarschijnlijk anders zijn
uitgevallen. Hoe het zij hoewel zulks niet met het gevoelen van al mijn collega's
strookte, was ik nu vast besloten mij terug te trekken en om zulks duidelijk aan te
toonen, begaf ik mij spoedig naar Hinderstein na mijn ontslag aan den Koning te
hebben aangeboden, dat mij d.d. 4 Juni werd verleend, tegelijk met dat mijner
ambtgenooten. Indien ik eenigzints uitvoerig mijne handelingen gedurende dit
tweejarig tijdvak, het belangrijkste van mijn leven uit een staatkundig oogpunt, wilde
schetsen, zoude dit geschrift te wijdloopig worden en het doel voorbijstreven, dat
slechts beoogt eenige opteekeningen omtrent mijn veel bewogen leven en vooral wat
mijn jeugd en de eerste jaren van mijn staatkundigen loopbaan betreft, het latere
meer bekend zijnde. Die er meer van verlangt te weten, kan mijne redevoeringen
gedrukt vinden en in eene vrij uitvoerige verzameling particuliere brieven, stukken
en gedrukte bescheiden, courantenartikelen en die ik, behalve de reeds als bijlage
hierbij gevoegde verzameld heb, zijne weetgierigheid bevredigen5. Ik heb gedurende
dien moeijelijken tijd, de behoefte aan Hoogere leiding gevoeld en tevens
ondervonden, dat zij niet te vergeefs werd gezocht - zooals ik ook gedurende mijn
geheele loopbaan heb kunnen opmerken dat Gods voorzienigheid mij steeds eene
nieuwe werkkring opende, wanneer ik uit plichtgevoel eene vorige verlaten had. Kort
voor mijne aftreding, kon ik nog de plechtige opening van den spoorwegbrug bij
Kuylenburg bijwonen6, even als ik vroeger den eersten tocht door het kanaal van
Wemeldingen met den heer Heemskerk maakte7, een werk waarvan ik kan zeggen:
‘Quorum pars magna fui’, dit kanaal door Zuid-Beveland zoo als bekend is, noodig
zijnde om de Westerschelde en het Sloe te kunnen afdammen voor het maken van
den spoorweg naar Vlissingen, die van de zijde van België eene zoo sterke
tegenkanting ondervonden had.

4
5
6

7

Hoofdstuk III werd verworpen met 37 tegen 35 stemmen.
Coll. Van Zuylen van Nijevelt, 105.
Over een ‘plechtige opening’ van de brug bij Culemborg is niets naders gevonden; op 25 en
28 mei 1868 werd hij officieel beproefd. De spoorlijn Utrecht-Waardenburg werd geopend
op 1 november, toen Van Zuylen als ambteloos burger op Hinderstein verbleef.
Van 11 tot 13 oktober 1866 met de collega's Schimmelpenninck, Pels Rijcken en Heemskerk
per rijksstoomboot ‘De Leeuw’ (Dagboek Heemskerk).
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Hoofdstuk XIII. Gezant te St. Petersburg 1869-71. Uitreiking medailles.
Ik was pas eenige dagen als ambteloos burger te Hinderstein gevestigd, of ik ontving
van den heer van Lansberge namens den minister van Buitenlandsche Zaken1 d.d.
24 Juni 1868 het aanbod om den post van gezant te St. Petersburg te vervullen. Nog
kort voor mijne aftreding was door mij baron Gevers tot plaatsvervanger van baron
Bentinck voorgedragen en ook met 's konings goedkeuring het welmeenen der
koningin hieromtrent vernomen en vermits het antwoord toestemmend was geweest,
was het voornemen van mijn opvolger aan de benoeming gevolg te geven en wenschte
hij mij en baron Gevers te zien vervangen. Kort hierop kwam mij echter een tweede
schrijven van den heer van Lansberge kennisgeven, dat de meerderheid van den
ministerraad zich tegen mijne eventueele benoeming verklaard had, hoewel naar hij
mij schreef de heer Roest in overleg met den heer Thorbecke, mij had voorgedragen.
Het schijnt intusschen, dat de Koning geen ander heeft willen benoemen, en dat
de ministers daarop hunne oppositie hebben opgeheven, want mijne benoeming
volgde op den 13n Februarij 1869 en ging vergezeld van een vleiend schrijven van
den directeur van het Kabinet des Konings2 waarin mij gezegd werd, dat Z.M. ‘er
hoogen prijs op stelt, dat den H. Geb. bereid bevonden wordt om de betrekking van
N. Gezant te St Petersburg te aanvaarden en dit beschouwt als een nieuwen dienst
aan den lande bewezen’. Ik had namelijk eenige zwarigheid gemaakt tegen dien post
en uitdrukkelijk verklaard, dat ik ze slechts aannam op voorwaarde om later een wat
klimaat en afstand betrof, beter gezantschap te mogen erlangen. Kort te voren was
er sprake geweest van mijn candidatuur voor de 2e Kamer in het district Haarlem,
na het overlijden van den heer Koorders3. Het bleek echter, dat de R.K. mij
tegenwerkten en de antirevolutionairen den heer van Lijnden gesteld hadden, terwijl
in de kiesvereeniging ‘Burgertrouw’ waarin mijne candidatuur ter sprake was
gebracht, Wintgens werd geproclameerd, maar ten slotte werd Mirandolle gekozen;
mijn neef Hugo, die zich in deze aangelegenheid, die hem volstrekt niet aanging,
gemoeid had, om de candidatuur Wintgens te bevorderen, gaf ik hieromtrent mijne
gevoeligheid te kennen, zonder echter onze goede relatiën af te breken (Bijlage 40)4.
Na mijne herbenoeming tot gezant was ik volgens mijne gewoonte spoedig reisvaardig
en vertrok ik den 22n Februarij naar Berlijn, alwaar ik den dag doorbracht en een
koerier huurde, zekeren George Grislief, die Russisch sprak en naderhand bleek
weinig vertrouwen te verdienen; 's

1
2
3
4

Th.M. Roest van Limburg.
W. baron van Heeckeren van Kell.
D. Koorders overleed op 26 januari 1869.
‘Brieven en stukken betreffende candidatuur Tweede Kamer en benoeming tot gezant te St.
Petersburg, 1869’, invent. nr. 77. 19 stukken, 1865-1869. Bedoeld is de kandidatuur in 1865.
Gelukwensen met benoeming tot gezant. Drie brieven uit 1866.
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avonds de reis hebbende voortgezet kwam ik den volgenden middag aan de Russische
grenzen en na eene nacht in den spoortrein te hebben doorgebracht, kwam ik den
25n tegen 8 uur des avonds aan en stapte in het hotel de France af. Den volgenden
dag verzocht ik den heer van der Hoeven, raad van legatie mijn komst aan prins
Gortsjakow te melden, die mij bijzonder vriendelijk ontving. Den 3n Maart had ik
de eer mijne geloofsbrieven aan keizer Alexander uit te reiken, waarop mijne
voorstelling aan de leden der keizerlijke familie volgde en mijne visites bij mijne
collega's; met de twee ambassadeurs van Groot Brittannië en Frankrijk sir Andrew
Buchanan en de baron Talleyrand was ik reeds bekend en maakte o.a. de kennis met
de gezanten prins Reuss, graaf Dudzeele, generaal Björnstjerna, marquis Bella
Caracciola en de heer Vind. Ik ging de drie eerste zondagen van mijn verblijf in de
Hollandsche kerk, maar was zoo weinig over de prediking van den heer Kunst
tevreden, dat ik wel genoodzaakt was, liever de protestantsche Duitsche kerk te
bezoeken, alwaar pastoor Dalton, met veel bekwaamheid en ernst het Evangelie
verkondigde; ik kwam later veelvuldig met hem in aanraking en leerde hem meer en
meer waardeeren.
Volgens afspraak met den minister zoude mijn eerste verblijf te St. Petersburg
slechts kortstondig zijn met het doel om mijne credentialen uit te reiken en een
buitenverblijf voor mijne familie te huren; daarna zoude ik verlof bekomen, om eene
mij voorgeschrevene kuur te Wiesbaden te doen om dan tegen den zomer mijn geheel
gezin naar Rusland over te brengen. De was er dus op bedacht eene zoogenaamde
datcha in de omgeving van St. Petersburg te zoeken, waarin de heer van der Hoeven
mij behulpzaam was; eindelijk gelukte het mij eene passende woning te vinden aan
den gewezen minister van Binnenlandsche Zaken graaf Lanskoy toebehoord hebbende
en vroeger ook bewoond door den Belgischen gezant graaf de Jonghe. Zij was gelegen
op den weg naar Finland. Volgens bovenvermelde schikking met den heer Roest van
Limburg, kon ik den 17n Maart wederom terug komen en bevond ik mij den 20n na
ruim eene maand afwezig te zijn geweest andermaal te Hinderstein met dit niet
onaagenaam onderscheid, dat een tractement van ƒ 28000 een pensioen van ƒ 4000
vervangen had; evenwel bevond ik naderhand bij ondervinding, dat het verblijf met
mijn geheel gezin in Rusland, indien ik zonder genoegzame schadevergoeding voor
mijne inrichting aldaar bleef, mij finantieel toch nadeeliger zoude geweest zijn, dan
het buitenleven met ƒ 24.000 minder; ik had slechts voordeel door alleen op mijn
post te zijn, zoo als trouwens bijna zonder eenige uitzondering al de overige gezanten
deden, doch dit was een zeer onaangenamen toestand, die ik ook op den duur niet
met mijne huwelijksplichten zoude hebben kunnen overeen brengen; er dient echter
hierbij in het oog gehouden te worden, dat mijn huishouden in Rusland vermeerderd
was met de trouwe juffrouw Vinkenbos en een Fransche gouverneur de heer Bonjour,
terwijl twee Hollandsche meiden5 ons ook vergezelden, zoodat het reisgezelschap
tot 10 personen was aangegroeid.

5

De namen van hen zijn niet gevonden.
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Voordat wij ons op reis begaven had echter nog eene voor mij zeer vleiende
plechtigheid plaats, door de uitreiking op den 9n April 1869 ten huize van den baron
van der Heim te 's Hage van de medailles, die door de zorg van een aantal staatkundige
vrienden in goud, zilver en erts geslagen waren, ter herinnering aan mijn laatsten
ministerieelen loopbaan, en van die van mijn ambtgenoot Heemskerk. Het initiatief
tot deze manifestatie was uitgegaan van de heeren van Lennep, de Kempenaer, en
Vreede, en was voor mij des te vleiender, omdat ik met die heeren, bijna geheel
onbekend was. De medailles waren vergezeld van een prachtig album met de namen
der deelnemers6.
Korte dagen na de ontvangst van dit geschenk begaven wij ons naar Wiesbaden
Faumisstrasse en tegen de laatste dagen van Mei zetten wij onze reis naar Petersburg
voort; ik had gehoopt, dadelijk naar buiten te zullen kunnen vertrekken doch toen
wij den 29n Mei aankwamen, vonden wij, dat de bruggen over de rivier, die wij over
moesten, nog niet gelegd waren, wegens de menigte drijfijs. Wij moesten dus eenige
dagen in het hotel de France doorbrengen, des te onaangenamer, omdat Suzette er
een lichte aanval van die keelziekte had, die in 1860 haar leven in gevaar had gebracht.
Na den zomer op de datcha Lanskoy te hebben doorgebracht betrokken wij als
winterkwartier een gemeubeld huis van de gravin Baranoff in de Mogavaren no 21
en bleven zoodoende ruim een jaar te zamen in Rusland zonder eenige bijzondere
wederwaardigheden. In het voorjaar verlof ontvangen hebbende, hoopte ik rustig
een gedeelte van den zomer te Hinderstein te kunnen doorbrengen doch de oorlog,
die inmiddels tusschen Duitschland en Frankrijk was uitgebroken7, verijdelde dit
plan en ik was pas buiten of ik moest in Juli wederom vertrekken. Ik ging toen alleen
en vermits er op de spoorwegen in Duitschland veel oponthoud was ter zake van het
vervoeren van troepen, besloot ik de reis ter zee over Copenhagen, Stockholm en de
steden aan de Baltische zee te ondernemen. Ik zag bij deze gelegenheid deze twee
hoofdsteden en bij het passeeren van de Sund de geheele Fransche vloot, waarvan
men verwachtte, dat zij eene demonstratie in Noord-Duitschland zoude doen met
medewerking van Denemarken en ik geloof wel, dat indien de Duitsche legers niet
reeds bij den aanvang van den oorlog groot succes hadden behaald, zulks het geval
zoude zijn geweest. Ik vond te Copenhagen de gemoederen zeer gespannen en
krijgszuchtig gestemd, terwijl de stad wemelde van militairen en remonte paarden.
In de stad Farkopping8 in Zweden, alwaar ik een nacht doorbracht, werd onophoudelijk
met groote geestdrift de Marsaillaise gezongen, doch de heer minister resident
Rochussen, dien ik den volgenden dag te Stockholm ontmoette, zeide mij, dat indien
Denemarken licht in den oorlog zoude kunnen worden medege-

6

7
8

Onderstreping in het handschrift. Het album is aanwezig in coll. Van Zuylen, invent. nr. 114.
Een beschrijving van de plechtigheid bij Huizinga, Heemskerk, 98-99. Verslag erover in
Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage, bijvoegsel, 12 april 1869.
Op 19 juli 1870 verklaarde Frankrijk de oorlog aan Pruisen.
Norrköpping.
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sleept, hij meende, dat zulks met Zweden niet het geval zoude zijn. Op de stoomboot
de Dagena ingescheept, die vier dagen nam voor de reis naar St. Petersburg, had ik
de gelegenheid in gezelschap van een Engelsch kolonel Hort nog de steden Abo9 en
Helsingfors10 in Finland te bezoeken; zodoende was die reis niet onbelangrijk. Den
13n Augustus ter mijner bestemming aangekomen, had ik reeds den 16n eene private
audientie bij den keizer te Tsarskoje Selo11, die mij in zeer welwillende bewoordingen
over den Koning en ons Vaderland sprak en mij verzekerde, dat wij in geval van
nood op hem konden rekenen. Hoewel de keizer persoonlijk met het Pruissische hof
zeer bevriend was, was de publieke opinie in Rusland zeer anti Duitsch, hetgeen de
positie van mijn toenmaligen collega, prins Reuss, niet zeer aangenaam maakte en
vermits ik geenzints de franschgezindheid mijner omgeving deelde12, kwam ik
daardoor met hem op een meer intiemen voet, eene betrekking, die zich naderhand
in Weenen nog bevestigd heeft. Nadat de vrede gesloten was, kreeg ik vergunning
om het einde van mijn verlof in Nederland door te brengen. Na een kort oponthoud
kreeg ik andermaal den last om naar mijn post terug te keeren wegens eene verklaring
der Russische regering, dat zij zich niet langer door eenige bepalingen van den vrede
van Parijs gebonden achtte12. Ik trachtte wel te betoogen, dat het niet ongelukkig was,
dat ik mij niet in de gelegenheid gesteld zag, hieromtrent tegenover prins Gortsjakow
een gevoelen uit te spreken; het mocht niet baten, ik moest andermaal de reis
aannemen, en ontving daartoe den 20n November zeer peremtoire bevelen, namens
den Koning van den minister Roest13. Intusschen was in het begin des jaars 1871
laatstgenoemde door den baron Gericke vervangen, hetgeen mij aanleiding gaf om
eene verplaatsing te verzoeken en later wederom op een verlof aan te dringen, hetwelk
mij in het begin van Maart werd toegestaan. De familie was toen in het Maliehuis te
Utrecht gevestigd, alwaar ik eenige weken doorbracht en door den minister bewogen
werd naar mijn post terug te keeren in verband met eene echtverbindtenis tusschen
den prins van Oranje en de grootvorstin Marie, dochter van den Keizer, die door den
Koning sterk verlangd werd. Het spreekt wel vanzelf, dat om een dergelijk doel te
bereiken, ik alle persoonlijke consideratiën opzij zette, en mij bereid verklaarde,
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Zweedse benaming voor het Finse Turku.
Zweedse benaming voor het Finse Helsinki.
Het zomerverblijf van de tsaar, tegenwoordig Poesjkin, bij Sint Petersburg.
In de herfst van 1870 verklaarde Rusland, gebruik makend van de Frans-Duitse oorlog, dat
het zich niet meer gebonden achtte door de bepalingen in het verdrag van Parijs van 1856
over de Zwarte Zee. Begin 1871 hechtte een in Londen gehouden conferentie haar goedkeuring
aan de opzegging van de bepalingen. Zowel Russische als Turkse oorlogsschepen hadden
nu toegang tot de Zwarte Zee, terwijl beide staten forten en wapenvoorraden langs de kusten
mochten aanleggen.
In de herfst van 1870 verklaarde Rusland, gebruik makend van de Frans-Duitse oorlog, dat
het zich niet meer gebonden achtte door de bepalingen in het verdjiag van Parijs van 1856
over de Zwarte Zee. Begin 1871 hechtte een in lionden gehouden conferentie haar goedkeuring
aan de opzegging van de bepalingen. Zowel Russische als Turkse oorlogsschepen hadden
nu toegang tot de Zwarte Zee, terwijl beide staten forten en wapenvoorraden langs de kusten
mochten aanleggen.
Over Van Zuylens terughoudendheid om het kabinet te gehoorzamen: Doedens, Nederland
en de Frans-Duitse oorlog, 48 en 146.
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tot hetgeen van mij verlangd werd, zoodat ik den 18n April voor de vijfde maal in
ruim twee jaren de lange en vervelende reis naar het Noorden aanvaardde. Intusschen
was in December 1870 de heer van Stoetwegen als secretaris van legatie den heer
Everwijn komen opvolgen, die op zijne beurt de, door het vertrek van den heer van
der Hoeven naar Japan opengevallen plaats had ingenomen. Spoedig na mijne
terugkomst kwam ook ZKH de prins van Oranje vergezeld van HD adjudanten de
Kock en Nepveu, maar tot mijne niet geringe teleurstelling vernam ik, dat de visite
aan het hof van Rusland op uitdrukkelijk bevel des Konings, maar geheel tegen den
zin van den prins ondernomen was. ZKH liet dan ook duidelijk blijken, dat hij
hoegenaamd geene matrimoniale plannen koesterde; overigens was hij bijzonder
minzaam en toonde veel tact, zoodat hij mij door zijne manieren zijn grootvader
koning Willem II te binnen bracht. He ontvangst het niets te wenschen overig; het
volk had zich ingebeeld, dat het huwelijk eene besloten zaak was en toen de prins
aankwam, was de geheele bevolking op de been, en de keizer met al zijne
generaal-adjudanten aan het station aanwezig, terwijl een militair muziekkorps het
Nederlandsch volkslied speelde. Ik was den prins tot Gachina14 tegemoet gereisd en
was dus getuige van dien intocht, die wezenlijk indrukwekkend was. Hierop volgden
verschillende feesten ten hove; behalve bij de Keizerin15, maakte de prins bij een
ieder, hoog of laag geplaatst den besten indruk en ik ben overtuigd, dat het hem
slechts een woord gekost zoude hebben om 's keizers schoonzoon te worden, doch
wat ik en vooral zijn adjudant de Kock in wien hij vertrouwen had, ook mochten
zeggen, hij was daartoe niet te bewegen en na acht dagen vertrok de prins over Berlijn
naar Nederland en was met moeite ertoe te brengen zich een dag in die hoofdstad op
te houden. Ik had mij wel gewacht om bij de Russen van een huwelijk te spreken en
kon de zaak doen voorkomen als een beleefdheidsbezoek, dat wederzijds goed was
afgeloopen; dit werd dan ook in dien zin opgenomen, zooals ook bleek uit de
decoratie, die mij bij die gelegenheid door den Keizer verleend werd (bijlage 41)16.
De reden, waarom ik mijn post te St. Petersburg nog behouden had, op die wijze
niet meer aanwezig zijnde, vroeg ik nu andermaal mijn ontslag, dat mij tegen het
einde van de maand Mei verleend werd17. De posten te Londen en te Brussel waren
beiden vacant geworden en de weigering om mij een dezer beide aan te wijzen, achtte
ik eene onbillijkheid, die m.i. ten volle mijn ontslag rechtvaardigde. Opmerkelijk
was het, dat juist de betrekking van gezant in Engeland, gedurende de laatste drie
jaren, drie malen vacant geworden was,
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Ten zuiden van Poesjkin.
Maximiliane van Hessen.
Bijlage 41 staat niet vermeld in het handschrift. ‘Ingekomen brieven gedurende gezantschap
in Rusland, 1869-1871’, invent. nr. 78. 13 stukken, w.o. een brief van C. van Bylandt over
leefklimaat in Rusland, 30-6-1868, n.a.v. verzoek van Van Zuylen om inlichtingen.
12 mei 1871.
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door den dood van baron Bentinck18, het ontslag van baron Gevers19 en dat van baron
Gericke door diens benoeming tot minister van Buitenlandsche Zaken20; voor mij
wel een bewijs, dat die post, die ik het meest begeerde, en waarvoor ik meende de
meeste geschiktheid te hebben, niet voor mij was weggelegd.
Indien nu echter bij de laatste vacature mijn oud collega van Bylandt benoemd
werd, waren daarvoor geldige redenen, omdat men hem liever niet te Berlijn het
blijven; ik had dan ook geen oorzaak mij hierover te beklagen, maar eene ergerlijke
onbillijkheid was de benoeming van den heer van Lansberge te Brussel, eene plaatsing,
die ook zeer bijzonder door mij begeerd werd. Ik zoude jaarlijks twee of drie
zomermaanden op Hinderstein hebben kunnen doorbrengen en het plaatsen van Philip
en Robert op school zoude ook veel minder zwarigheid hebben opgeleverd. Doch
ook hierin zag ik eene leiding der Voorzienigheid, die ik overtuigd was, dat voor ons
allen de beste was en diezelfde leiding kwam nog helderder uit, toen ik eenige dagen
na mijn terugkomst in het Vaderland wederom geplaatst werd.

Hoofdstuk XIV. Lid der 2e Kamer 1871-1875. Bijlage 421.
Tot groote verwondering toch zoowel mijner vrienden als tegenstanders werd ik den
17n Juni2 tot lid der 2e Kamer voor Arnhem gekozen, in plaats van den oud-gouverneur
generaal Sloet, en niettegenstaande de ijverige pogingen van den heer Groen van
Prinsterer om mijne verkiezing te beletten, ten voordeele van die van den heer
Keuchenius.
Mijn vriend Heldring schreef mij, dat zijn hoop nog slechts op een herstemming
gevestigd was en zie, ik werd bij eerste stemming met 86 stemmen meerderheid
verkozen3. Bij diezelfde verkiezing verloor de heer van Lijnden van Sandenburg zijn
zetel te Tiel, die hij in 1873 terug kreeg. Ik maakte nu van mijn vrijen tijd tot de
opening der nieuwe zitting gebruik, om een uitstapje naar Engeland te doen. Ik kwam
alleen met Philip terug, die zijn studenten-
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19
20
1

2
3

Bentinck overleed te Londen op 2 maart 1868.
Gevers werd gedwongen ontslag te nemen in 1870 wegens afwijking van zijn instructies
m.b.t. tot een neutrale houding van Nederland in dat jaar. Tamse, Nederland en België, 86.
Gericke werd minister op 18 januari 1871.
‘Stukken en brieven betreffende werkzaamheden als lid van de Tweede Kamer, 1871-1875’,
invent. nr. 79. 32 stukken, over verkiezingen in 1871 en 1875; over het programma van de
christelijke nationale partij; Van Zuylens brochure over de Staatkundige partijen.
De verkiezing was op 13 juni 1871.
Van de 1987 uitgebrachte stemmen behaalde Van Zuylen er 1009, Sloet var de Beele 923
en Keuchenius 32.
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tijd ging aanvangen, terwijl ik den 18n September als lid der Kamer door den Koning
werd beeedigd; twee dagen daarna vind ik aangeteekend, dat ik met Philip en Robert
te Hinderstein gejaagd heb.
In November werd ik tot president mijner sectie benoemd, eene onderscheiding,
die mij bijna altijd te beurt viel, wanneer de liberalen niet de meerderheid hadden.
Op den 31n December werd ik als ouderling (bijlage 43)4 der gemeente Langbroek
bevestigd en spoedig daarop lid, later voorzitter der commissie van beheer der
kerkelijke goederen en fondsen. In het volgende jaar werd ik in de classikale
vergadering van Wijk bij Duurstede afgevaardigd en daarop tot lid van het classikaal
bestuur benoemd, wiens vergaderingen onder het voorzitterschap van ds Hattink ik
gaarne bijwoonde.
Bij de opening der zitting 1872-73 der Staten-Generaal, gaf het antwoord op de
troonrede mij eenige aanleiding om vragen te richten omtrent het programma van
het pas opgetreden ministerie-de Vries, van de Putte, Gericke, Geertsema, van Delden,
van Stirum, Brocx5, maar hoewel ik in de oppositie was, verdedigde ik den minister
van Oorlog6 en bracht er wezenlijk toe bij om de door hem aangevraagde gelden te
doen toestaan.
Het einde des jaars kenmerkte zich door eene zeer droevige gebeurtenis, het
overlijden (26 December) van onzen neef Hugo, lid der gedeputeerde staten. Het
volgend jaar (31 Maart 1873) deed ik eene interpellatie in de Kamer wegens de
toelating van geestelijken in militaire ziekeninrichtingen, welke tot eene vrij
bevredigende uitkomst leidde7. In September van dat jaar betrok ik de kamer van
den kleermaker Brand no 31 Hofspui. Ik had aldaar verschillende conferentiën, met
de heeren Kuyper, Van Loon, Messchert van Vollenhoven en van den Berch van
Heemstede over een program voor

4
5

6

7

Als noot 1. Geen inhoud.
Het ministerie-De Vries-Geertsema (6 juli 1872 tot 27 augustus 1874) bestond bij zijn
optreden uit G. de Vries Azn, J.H. Geertsema, J.L.H.A. Gericke van Herwijnen, L.G. Brocx,
A. van Delden, M.D. van Limburg Stirum en I.D. Fransen van de Putte. Van Zuylen bestrijdt
de bestaansreden van het kabinet. Het mist zedelijke kracht, omdat het zijn bestaan zoekt te
verdedigen door te vragen naar wat de meerderheid van de volksvertegenwoordiging wil.
En als die meerderheid er niet uitkomt, excuseert het kabinet zich voor het niet oplossen van
de problemen van het vorige kabinet. Handelingen 1872-1873, 22-9-1872, 46-48.
Als het defensie betrof, kon elke minister van oorlog of marine steun van Van Zuylen
verwachten, zolang hij althans zekerheid verschafte dat die defensie inderdaad ter hand
genomen werd. Zo werd nu Van Limburg Stirum door Van Zuylen bijgestaan. Handelingen
1872-1873, 13-12-1872, 763.
Naar aanleiding van een katholieke bediening van een protestantse militair te Breda had de
minister door een tweetal aanschrijvingen in het bezoek van geestelijken aan ziekenzalen
van kazernes beperkingen aangebracht. De minister zegde verzachting van de aangekondigde
regels voor toelating van geestelijken toe. Handelingen 1872-1873, 31-3-1873.
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Deze prent verscheen na het debat tussen Kuyper en Van Zuylen op 14 mei 1875, waarbij Van Zuylen
door Kuyper een renegaat genoemd werd (zie inleiding p. 210)
Uit Uilenspiegel (jg. 1875)

Nederlandse historische bronnen 2

315
leden eener Staatkundig Christelijk historische richting, wel te onderscheiden van
de zoogenaamde antirevolutionaire (bijlage no. 44)8. Dit leidde echter tot geen resultaat
en wat mijne verhouding tot laatstgenoemde betreft, deze kan o.a. gekend worden
uit twee artikelen in de standaard van den 23n Februarij 1873 en den 29n December
18749.
In laatstgenoemd jaar deed ik een voorstel tot wijziging van het reglement van
orde der Kamer dat met eene stem meerderheid verworpen werd, maar toch aanleiding
gaf tot de aanneming van de op dat ontwerp voorgestelde wijzigingen der commissie
van rapporteurs10. Een nieuwe aanval in de pers over mijne houding in 1866 tegenover
Duitschland maar vooral de vrees, dat de minister van Buitenlandsche Zaken, Gericke,
te veel de ultramontaansche staatkunde zoude volgen, deden mij in het begin van
1875 eenige artikelen schrijven en daarna de brochure de Staatkundige Partijen in
Nederland11. Met dit laatste geschrift had ik voornamelijk ten doel vóór de
verkiezingen de

8

9

10

11

Inventarisnummer 79, als in noot 1. Hierin bevindt zich een concept-beginselverklaring ‘Aan
de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, deelnemende aan de conferentiën der
Christelijk-Historische richting’, gedateerd 16 oktober 1874. Ondertekenaars zijn de genoemde
heren, terwijl de naam van Van Zuylen is doorgestreept. De tekst van het ontwerp-program
en een daarbij gevoegd rondschrijven in: Goslinga, Briefwisseling, 323-328.
In de Standaard van 23 februari 1873 wordt opgeroepen Keuchenius te steunen en diens
strijd in 1866 te vergeten. Van Zuylen reageert hierop met een ingezonden stuk waarin hij
vraagt die strijd inderdaad geen rol te laten spelen, hoe onjuist Keuchenius toen ook gehandeld
heeft. Standaard, 25-2-1873. In de Standaard van 29 december 1874 wordt van Van Zuylen
gezegd dat hij in engere zin niet behoort tot de antirevolutionaire partij. Hierbij wordt Van
Zuylens rede in de Tweede Kamer van 24 november 1874 aangehaald, waarin hij zich niet
de woordvoerder noemde van de antirevolutionaire partij.
Van Zuylen stelde voor het Reglement van Orde van 1852 opnieuw in te voeren, nu het
nieuwe van 1872 in de praktijk niet voldaan had. De nieuwe bepalingen waren destijds met
zulke geringe meerderheden tot stand gekomen, dat besloten was een proefperiode voor het
reglement in te stellen. Deze had volgens Van Zuylen aangetoond, dat de zelfstandige
rapporteurs zonder de mogelijkheid van mondeling overleg met leden van de regering geen
vruchtbare inbreng hadden gehad. Zijn voorstel, een aantal artikelen (30-36) van het oude
R.V.O. weer in te voeren, werd verworpen met 33-32 stemmen. Voorstellen van de commissie
van rapporteurs over Van Zuylens voorstel werden daarna wel aangenomen. Handelingen
1873-1874, 17 en 19-3-1874, 1087-1104.
Het thema van de geschriften is het al of niet aanwezig zijn van een ultramontaans gevaar.
Dit kan een bedreiging zijn voor Nederlands zelfstandigheid. Van Zuylen bepleit dan ook
een samengaan van christelijk-historischen of conservatieven met liberalen. Liberale critici
wezen erop dat Van Zuylen zelf door toenadering tot Frankrijk bij de Luxemburgse kwestie
het land in gevaar gebracht had. Uiteraard komt Van Zuylen hiertegen op. J.P.J.A. Graaf van
Zuylen van Nijevelt, De Staatkundige Partijen in de 2e Kamer der Staten-Generaal. Utrecht,
1875. Deze brochure van 38 bladzijden (gedateerd 's Hage, Maart 1875) bevat als bijlage
twee ingezonden brieven van Van Zuylen vanuit Hinderstein, 27 januari en 4 februari 1875.
In Vragen des Tijds, 1875, II, wordt op Van Zuylens brochure gereageerd met een artikel
‘In de Klem’. Daarop volgt een reactie van Van Zuylen (Vragen des tijds, 1875, II) gedateerd
's Hage, 19 Augustus 1875, door de redactie van commentaar voorzien: ‘Eene historische
herinnering’. Ten slotte, in het nummer 1876, I, een antwoord van Van Zuylen, ‘Eene dupliek’,
uit Hinderstein, 11 oktober 1875.
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kiezers wel te doen begrijpen, wat zij van mij te verwachten hadden. De begreep
zeer wel, dat daardoor mijne herkiezing te Arnhem, zoo niet onmogelijk dan toch
hoogst onwaarschijnlijk werd, maar ik verkoos liever mijn mandaat te verliezen, dan
het door consessiën, met mijne overtuiging in strijd, te behouden.
Zoo weigerde ik bepaald mij tot een restitutiestelsel voor het onderwijs te verbinden
en ik wenschte tegenover de vraag van het herstel van het wereldsch gezag van den
Paus, geheel vrij te blijven. Het was duidelijk de bedoeling van den heer Kuyper om
mij uit de Kamer uit te sluiten en dit werd mij dan ook aangekondigd door een
schrijven van den heer van Rechteren als president eener Geldersche kiesvereeniging,
die mij tevens mededeelde, dat voor de verkiezing van 1875 de heer Savornin Lohman
kandidaat der antirevolutionairen in Arnhem zoude zijn (Bijlage 45)12. Deze werd
echter niet gekozen maar de heer Geertsema13 en het district is sedert door liberalen
vertegenwoordigd.
Ik kon met genoegen op mijn parlementairen loopbaan terugzien. Ik trachtte eene
staatkunde voor te staan, die de verschillende machten in den staat, de uitvoerende,
zoowel als de wetgevende de door de Grondwet aangewezen grenzen niet liet
overschrijden, maar overigens, vooral niet in Oost Indië, onvoorwaardelijk de
zoogenaamde conservatieve beginselen voorstond. Ik streefde ook naar een zuiniger
beheer der finantiën en beperking der groote werken van publiek nut, ik stemde o.a.
tegen het geheel onnoodige kanaal door Walcheren14.
Mijne verhouding tot mijne medeleden van verschillende richting was ook
aangenaam en de afwisseling van het verblijf buiten en in de stad zeer naar mijn
smaak. De boerderij, die ik te Hinderstein gebouwd had, gaf mij aldaar eene
aangename bezigheid, terwijl de verhouding tot onze naburen niets te

12
13

14

Inventarisnummer 79, als in noot 1. Hierin de brochure De Staatkundige Partijen.
J.H. Geertsema verkreeg bij de eerste stemming op 8 juni 1875 1025, De Savornin Lohman
988 en Van Zuylen 285 stemmen. Bij de herstemming op 22 juni versloeg Geertsema zijn
tegenstander met 1425 tegen 1301.
De onteigeningswet t.b.v. het kanaal van Vlissingen naar Middelburg werd op 14 december
1865 door de Tweede Kamer aangenomen met 57 tegen 8 stemmen. Handelingen 1865-1866,
362 (S. 1865, 196). Van Zuylen staat niet vermeld bij de tegenstemmers.
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wenschen overliet. Er waren echter aan dat verblijf groote nadeelen verbonden, het
eerste was het ontoereikende van mijn inkomen en in verband hiermede de
noodzakelijkheid om 's zomers en 's winters buiten te blijven; dit maakte, dat ik een
gedeelte van het jaar alleen op kamers moest doorbrengen en de overige huisgenooten
gedurende het slechte seizoen een vrij eenzaam en eentoonig leven leidden.

Hoofdstuk XV. Gezant te Weenen. 1875-1883.
Intusschen was in Augustus 1874 de heer Heemskerk1 mijn oud collega wederom
als minister van Binnenlandsche Zaken opgetreden met de heer van der Does de
Willebois als minister van Buitenlandsche Zaken. Ik denk, dat het hem aangenaam
was, mij toen ik wederom ambteloos burger geworden was, eene diplomatieke post
te kunnen aanbieden2; de gelegenheid werd daartoe aangeboden, door en verzoek
om ontslag van den heer van Heeckeren te Weenen; bij besluit van den 17n Oct. 1875
(bijlage 46)3 werd ik tot diens opvolger benoemd. Weinige dagen daarna overleed
de weduwe van mijn oom Hugo4 en kwam ik daardoor in het bezit van een
vruchtgebruik, dat zij 22 jaren genoten had. Had dat sterfgeval vroeger plaats gehad,
ik zoude zeer geaarzeld hebben mij wederom buiten 's lands te begeven, vooral ook
wegens den tegenzin uwer lieve moeder tegen het diplomatieke leven. Nu was de
zaak bepaald en er was niet wel op terug te komen.
Ik vertrok dus, voorloopig alleen, tegen het einde van November om met 1e
December mijn nieuwen post te aanvaarden. Op aanraden van baron van Heeckeren,
nam ik J. Prohaska als kamerdienaar, die mij gedurende mijn verblijf zeer goede
diensten bewezen heeft. Hij was mij al dadelijk behulpzaam in het zoeken eener
woning zoodat ik spoedig het hotel Erz Herzog Carl kon verlaten en mijn intrek
nemen kon op de eerste verdieping van het groote huis van den heer Sury no 7
Schwindgasse. In het begin van 1876 was er alles ge-

1
2

3
4

J. Heemskerk Azn. trad met zijn kabinet op m.i.v. 27 augustus 1874. Voor de geschiedenis
van dit kabinet zie: Huizinga, Heemskerk, 126-157.
Bij de kabinetsformatie was Van Zuylen niet in aanmerking gekomen voor Buitenlandse
Zaken. Ibidem, 128-129. Compensatie hiervoor volgde niet, tot Van Zuylens grote
teleurstelling en verontwaardiging. Zie ook BIJLAGE II hierna.
‘Stukken en brieven betreffende benoeming tot gezant in Weenen, 1875’, invent. nr. 80. 18
stukken. Gelukwensen bij benoeming en krantenknipsels erover.
Jkvr. C.A. Boreel overleed op 24 oktober 1875 te Velsen. Er waren geen bloedverwanten in
de rechte lijn. Van Zuylen erfde een kwart van het vermogen (grond). (Notariële akte d.d.
19-6-1876 in coll. Van Zuylen, 105, invent. nr. 87).

Nederlandse historische bronnen 2

319
reed voor de ontvangst van uwe moeder en zusters, terwijl ik tot hun genoegen er in
geslaagd was, het vrij talrijke ondergeschikte personeel onzer huishouding bijeen te
krijgen. Het voorjaar bracht ons het bezoek van den heer en mevrouw Haersma de
Witt van Weede, op hunne huwelijksreize; wij deden met hen een uitstapje naar Buda
Pesth en ik had bij die gelegenheid de eer op een klein diner ten hove genoodigd en
daarop naast den Keizer5 geplaatst te worden. Z.M. was zoowel bij deze als bij al de
gelegenheden, die ik had om H.D. te ontmoeten, bijzonder welwillend, hetgeen
trouwens geene uitzondering is, daar de Keizer jegens allen met wien hij in aanraking
komt, eene groote mate van beleefdheid aan den dag legt, en eene toewijding voor
zijne hooge plichten die bewondering verdient.
Later in den zomer brachten wij nog eenige maanden door in Villa Gutenberg te
Vöslau6. De daarop volgende twee winters, hadden wij avondreceptiën, die zeer
gezocht werden, omdat door verschillende omstandigheden bijna al de andere
diplomatieke salons gesloten waren. Toen dit later weder ophield, meenden ook wij
die receptiën aan de ambassadeurs te kunnen overlaten.
In den zomer van 1877 waarin de koningin Sophie (4 Juni) overleed, ging de
familie naar Engeland, doch mij werd een buitenlandsch verlof geweigerd en ik moest
mij bepalen om eenige dagen in Marienbad door te brengen, alwaar ik een aangenamen
kring van landgenooten aantrof. Te Weenen teruggekeerd, was ik dikwerf in
gezelschap van den hofmaarschalk Clifford, die een specialiteit voor het gehoor
raadpleegde, doch er geen baat bij vond.
In het voorjaar van 1878 ging ik voor korten tijd (23 April-11 Mei) naar het
Vaderland en kwam terug over Parijs alwaar ik eenige dagen zeer aangenaam bij
onzen neef7, den gezant aldaar, doorbracht, en bij die gelegenheid de groote
internationale tentoonstelling bezocht. Den zomer brachten wij te Bodam8 door en
had er eenige aangename jachtdagen met Philip en Robert. Het volgend jaar ging
uwe moeder in de maand Mei met Suzette en Anna wederom naar Engeland en
vandaar naar Scheveningen, werwaarts ik mij direct van Weenen begeven had, om
daarna allen te zamen, namelijk het voltallig zestal, naar Töplitz9 te gaan. Op reis
naar Scheveningen had ik een paar dagen met de familie van Randwijck10 te Kissingen
doorgebracht. Voor den zomer van 1880 huurde ik eene villa aan de Bühl van den
prins Windisch Grätz en voor die van 1881 het kasteel Fribuswinkel bij Baden van
den baron Doblhoff.
Den 17n October van dat jaar 1881 had ik met den Servieschen gezant11 een
handelsovereenkomst geteekend op den voet van wederzijdsche behande-

5
6
7
8
9
10
11

Frans Josef.
Ten zuiden van Wenen.
J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt.
Bedoeld zal zijn Boddam, boven Aberdeen gelegen.
Toplice in Joegoslavië.
Wellicht de neef L.N. graaf van Randwijck c.s.
Ph. Christich; S. 1882, 75.
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ling, tot den voet der meest begunstigde natieën. Dit leidde er wellicht toe, dat de
Koning mij de missie opdroeg, vorst Milan12, die inmiddels ook zich tot koning had
laten verheffen, met diens troonsbeklimming geluk te wenschen, hetgeen mij in de
gelegenheid stelde van Belgrad nog een klein uitstapje te maken naar de zoogenaamde
ijzeren poorten van den Donau en naar de badplaats Mehadia of Herkulesbad13 op
de grenzen van Romanieën. De streek is zeer schoon en de bevolking vooral de
vrouwelijke kan op dezelfde benaming aanspraak maken. Daarna brachten wij een
paar maanden in het Vaderland door op de St Jansberg te Groesbeek in Limburg op
het buiten van den heer Verschuur. Teruggekeerd betrokken wij een nieuw
appartement in de Wallfischgasse no 9 en in den zomer van 1883 het kasteel van den
graaf Tiga te Laniz, wel, vooral door de nabijheid van Weenen, het voor ons
geschiktste buitenverblijf, dat wij gehad hadden.
Aldaar gewed mij mijne benoeming tot lid van den Raad van State (Bijlage no
47)14, eene betrekking, die mij zeer welkom was, en die ik waarschijnlijk gedeeltelijk
verschuldigd was, aan de begeerte van den minister van der Does de Willebois om
voor zijn zoon15 eene promotie mogelijk te maken, doch waarin ik ook wederom eene
hoogere leiding dankbaar mocht erkennen; die zoon was een paar jaar mijn secretaris
en had den heer Gericke, die ik in die betrekking te Weenen gevonden had, opgevolgd.
Eerst genoemde werd op zijn verzoek vervangen door den heer de Constant Rebecque
en deze wederom, na een kort verblijf van den heer Ruyssenaers, door den heer van
der Staal van Piershil.
Mijn achtjarig verblijf in Oostenrijk was zeer arm aan staatkundige gebeurtenissen,
waarbij ik persoonlijk betrokken was; ik slaagde erin zeer goede betrekkingen met
de regering te onderhouden, hetgeen trouwens niet moeijelijk was, omdat er geen
punten van verschil aanwezig waren; ik had nu en dan aan vorderingen gehoor te
geven, wegens de toepassing van het handelsverdrag, dat ik als minister had helpen
sluiten16, of wel wegens persoonlijke aangelegenheden van landgenooten. Overigens
had ik wegens de regeling van het Suez kanaal17 eenige aanrakingen met de
Oostenrijksche regering en slaagde erin met haar een verdrag tot wederzijdsche
uitlevering van misdadigers te sluiten, dat den 24n November 1880 door den minister
Haymerle en mij getekend werd18.

12
13
14
15
16
17
18

Vorst Milan Obrenovic riep zich in het voorjaar van 1882 uit tot koning van Servië.
Baile Herculane.
‘Brieven en stukken betreffende verblijf te Weenen. Benoeming tot lid van de Raad van
State, 1875-1883’, invent. nr. 81. 24 stukken.
Jhr.P.J.F.M. van der Does de Willebois.
S. 1867, 90. Noot 9 bij hoofdstuk XI.
Waarschijnlijk doelt Van Zuylen hier op een verdrag met Egypte over gemengde rechtspraak
(S. 1885, 56), waarin verlenging voor vijf jaar wordt vastgesteld.
S. 1881, 43.
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Ik trachtte in staatkundige kringen steeds te doen uitkomen, dat indien de kleinere
staten uit den aard der zaak geen deel namen in de groote staatkundige vraagstukken,
waar ze niet direct bij betrokken waren, zij, wanneer dit laatste het geval was,
volkomen met de zoogenaamde groote mogenheden op eene lijn behoorden gesteld
te worden, en dat in het bijzonder een oud historisch land als Nederland dat buitendien
nog de tweede koloniale mogenheid der wereld was, geenzints de voogdij of iets dat
daarnaar zweemde van andere rijken behoefde of zoude dulden. Ik vond dan ook,
dat deze beginselen zonder overdrijving en met tact voorgestaan, zoowel bij de
regering als onder mijne collega's instemming vonden en ik kon mij gelukkig rekenen,
dat ik in het corps diplomatiek eene positie innam, wel eenigzints onderscheiden van
die der overige gezanten, die dan ook veelal jonger waren dan ik. Hierbij droeg bij
de groote mate van vertrouwen, die ik bij de verschillende ambassadeurs met name
die van Italië, Duitschland en Engeland genoot19. Graaf Robilant hield mij zeer goed
op de hoogte der zaken en in prins Reuss vond ik ook een allessints vertrouwbaren
zegsman, zoodat ik in de gelegenheid was, de regering nauwkeurig voor te lichten,
omtrent hetgeen in de regeringskringen te Weenen omging, hetgeen voor eene juiste
beoordeeling der Oostersche zaken, mij trouwens door een zesjarig verblijf in Turkije
van nabij bekend, niet onverschillig was; met de ministers van Buitenlandsche Zaken,
die zich opvolgden graaf Andrassy, baron Haymerle en graaf Kalnoky, zoowel als
met de ondersecretarissen van het departement20 was ik op een goeden voet en had
ook in het ministerie en de leden der Kamers eenige vrienden, die ik veelal tusschen
7 en 9 uur 's avonds in de Club het zoogenaamde Adeliges Cassino, ontmoette. De
kennis die ik aldaar met de graven Wbrna en Traun maakte, bezorgde mij ook eene
uitnoodiging tot de keizerlijke hofjachten, waarvan ik een gretig gebruik maakte,
waarbij ik ongeveer 500 stuks wild per jaar schoot. Buiten het eigenlijke jachtvermaak
hadden deze uitnoodigingen nog het voordeel, dat men met een tal van hoog geplaatste
personen, aartshertogen en leden van den hoogen adel op veel vertrouwelijker voet
omging, dan onder andere omstandigheden het geval zoude zijn geweest. Dit bleek
o.a. uit de wijze waarop de aartshertog en de aartshertogin Reinier tijdens hunne
behandeling van Dr. Metzger21 ons herhaaldelijk kwamen zien en zelfs het middagmaal
bij ons gebruikten.
Om mijne diplomatieke positie in Oostenrijk goed en aangenaam te maken

19

20
21

Italië werd in Van Zuylens ambtsperiode te Wenen vertegenwoordigd door graaf C.F.N. de
Robilant et Cereaglio; Duitsland door L. von Schweinitz, graaf O. von Stolberg-Wernigerode
en Hendrik VII, prins van Reuss; Engeland door A. Buchanan en sir G.H. Elliot.
De Almanach de Gotha vermeldt een tiental ondersecretarissen gedurende Van Zuylens
ambtsperiode te Wenen.
J.G. Metzger was gespecialiseerd in massage en waterkuren; de door Van Zuylen genoemde
behandeling vond te Amsterdam plaats, waar Metzger tot 1889 practiseerde. Zie hierna, p.
323.
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heeft dan ook ongetwijfeld mijn jachtgeweer en mijne ervarenheid in het whist meer
bijgedragen, dan al de geleerde boeken van Grotius, Pufendorf, Martens enz22. Er
was echter in Weenen volkomen gebrek aan omgang met geloofsgenooten van ernstige
levensopvatting. Bij mijne komst kon ik mij 's Zondags eenigzints schadeloos stellen,
door de prediking van den heer Willkens23, doch na diens vertrek in April 1879 was
het ook onder dit opzicht treurig gesteld. Dit was een van de redenen, die mij zeer
deden verlangen naar het Vaderland terug te keeren; er waren er echter nog
verscheidene andere, te lang om hier op te sommen. Genoeg zij het op te merken,
dat ik gedurende de lange jaren buitenslandsch doorgebracht, steeds de waarheid
erkend heb van het spreekwoord: ‘Oost, West, thuis best’.
Met dat te huis komen, dat in de laatste dagen van 1883 plaats vond24, vermeen ik
deze vluchtige herinneringen te mogen sluiten, doch niet zonder nogmaals mijn
ootmoedigen dank te hebben uitgedrukt jegens God, die mij gedurende al die jaren
gespaard en geleid en mij buitendien met eene echtgenoote en kinderen gezegend
heeft, wier liefde en trouw, zooveel tot veraangenaming van mijn levenslot hebben
bijgedragen. Hiervoor zij hun ook bij deze gelegenheid mijne warme erkentelijkheid
betuigd.

[Hoofdstuk XVI. Naschrift.]
1883. In de laatste dagen van September 1883 te 's Hage aangekomen en in het hotel
des Indes afgestapt zijnde, werd ik den 28 dier maand als lid van den Raad van State
beëedigd en voorloopig toegevoegd aan de afdeelingen Buitenlandsche Zaken en
Oorlog, welke laatste afdeeling ik echter, reeds in Februarij daaraanvolgende, door
het vertrek van den heer van der Loeff, voor die van Finantien verwisselde. Reeds
voor mijne terugkomst in het Vaderland had ik het huis no. 26 op de Koninginnegracht
gekocht, dat mij wel bekend was omdat ik er beurtelings den Franschen gezant graaf
de Sartiges en mijn vriend Ae. Mackay gekend had en het eene overeenkomst had
met dat van mijn neef van Randwijck, die het mij bijzonder aanprees. Den 9 November
werd ik geinstalleerd als president der Ned. Evang. Prot. Vereeniging, eenen instelling
waarvan ik honorair lid was na mijne uittreding uit het hoofdbestuur bij mijn vertrek
naar Berlijn1. Deze geheel onverwachte benoeming was mij een aange-

22
23
24
1

In coll. Van Zuylen, 105, invent. nr. 89, bevinden zich aantekeningen van Van Zuylen over
werken van Von Pufendorf en De Martens.
Correspondentie tussen Groen en Wilkens in Groen, Briefwisseling, IV, 854, 866, 867, 896,
903-904. Zie hiervóór, p. 214.
Philip Julius Hendrik had in 1881 het huis Hinderstein verkocht aan Jkvr. J.J. van Haeften,
douairière van Jhr.P.B.J. Vegelin van Claerbergen.
Zie hiervóór p. 270. Van Zuylen was erelid geworden in december 1863 (Coll. Van Zuylen,
105, invent. nr. 88).
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naam bewijs dat mijn wensch om iets te kunnen doen om de geestelijke belangen
mijner landgenooten te bevorderen niet onverhoord gebleven was.
1884. 's Winters hadder er een paar receptien ten hove plaats en ontvingen wij van
tijd tot tijd eenige vrienden ten eeten, terwijl wij aangenaam verrast werden door een
visitie van Philip uit Amerika, die van den 9 januarij tot den 26 April 1884 bij ons
bleef. Inmiddels was Robert als advocaat bij den Hoogen Raad ingeschreven. Den
21 Juni had het overlijden plaats van den prins van Oranje bij wiens plechtige uitvaart
te Delft ik als staatsraad deelnam. 's Zomers gingen de verschillende leden der familie
hunnen vrienden begroeten hetgeen zich voor mij tot een paar visities te Sandenburg
bepaalde. Van den Koning vergunning ontvangen hebbende om in de duinen te jagen,
maakte ik hiervan eenig gebruik en nam ook deel aan drijfjachten in de provincie
Utrecht o.a. bij graaf van Lijnden met den prins Reuss, op Hinderstein en bij den
heer W. de Beaufort.
1885. De winter kenmerkte zich door niets bijzonders dan dat ik met de 1e Januari
in functie trad als ouderling der Ned. Herv. gemeente alhier. In Juni hadden wij het
verlies te betreuren mijner nicht Marie van Ehze2; ik begaf mij den 22 dier maand
derwaarts om haar de laatste eer te kunnen bewijzen. Daarna begaf ik mij met vrouw
en dochters voor eene badkuur van eene maand naar Marienbad, alwaar wij o.a. de
Wassenaars3 aantroffen. Bij de terugreis vertoefden wij eenige dagen bij de Brantsens
op de Zijp4. In September bezochten wij de aartshertog en de aartshertogin Reinier
van Oostenrijk te Amsterdam die ook naderhand bij ons het diner gebruikten. Den
24 October viel ik bewusteloos in het Voorhout, juist Anna ontmoet hebbende. Na
in het gebouw van het departement van Finantien te zijn binnengebracht, kwam ik
spoedig bij en behield van dit toeval niet anders dan de herinnering aan Gods goedheid
die mij voor kwade gevolgen bewaard had. In het voorjaar werd ook Robert benoemd
tot adjunct-commies bij het departement van Finantien (afdeeling thesaurie).
1886. In Januari vierden onze neef en nicht van Randwijck hun gouden
huwelijksfeest en in Maart trouwde onze nicht Marie5. In Mei vertrokken Henrietta
en Suzette naar Londen en logeerden eene maand bij Dora, Henrietta ongelukkig
bijna den geheelen tijd vrij ernstig ongesteld; zij kwam den 22 Juni terug. Den 26
ontvingen wij het bezoek van prins en prinses Reuss. In Juli maaken Henrietta, Suzette
en ik eene vacantie van eenige dagen te Ehze en in Augustus ging Henrietta met
Anna naar Sandenburg vanwaar zij den 9 ziek terug kwam. Den 24 September kwam
Philip andermaal van Amerika; hij

2
3
4
5

Maria Hugonia, dochter van Arnout van Zuylen van Nijevelt, overleed op 17 juni 1885.
Bedoeld zullen zijn O. van Wassenaer van Catwijck en zijn vrouw.
W.G. baron Brantsen en zijn vrouw (A.A.C. Bohlen) woonden in huize Zijpendal bij Arnhem.
Maria Elisabeth Margaretha, dochter van Hugo van Zuylen van Nijevelt, trouwde op 11
maart 1886 met Jhr.O.D. van der Staal van Piershil.
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bleef echter zeer kort vermits hij weer den 22 October moest vertrekken na geslaagd
te zijn voor de mijnen eene leening van ƒ 30.000 te sluiten. De 13 dier maand was
Robert benoemd tot commies bij het Kabinet des Konings.
1887. De winter brachten wij zeer stil door wegens een voortdurende ongesteldheid
van Henrietta.
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[Bijlagen]
Bijlage I
's Hage 1848.
Voor den druk bestemd, maar niet uitgegeven.
Waakzaamheid zij onzer aller leus, burgers van Nederland, te midden der gewigtige
gebeurtenissen, welke de laatste dagen gekenschetst hebben. Heilrijk kan nu noch
de toekomst zijn, indien al de welgezinden zich vereenigen om het werk eener
constitutioneele wettige hervorming met kalmte en orde te onderschragen. Verderfelijk
zal de uitkomst worden indien eene woelzieke partij de handen vrij gelaten wordt
om hare heimelijke plannen in uitvoering te brengen.
De wenschen der natie waar eene ruime grondwetherziening zoo menigmaal en
met aandrang door de Staten Generaal verkondigd, hebben weerklank gevonden bij
den troon. Onze geeerbiedigde Koning heeft verlangd dat de vertegenwoordiging
zelve de hoofdbeginselen zoude aangeven naar welke de grondwetherziening zoude
plaats vinden. Aan dit verlangen is voldaan en al de punten welke door de publieke
opinie vroeger als voor verandering waren aangegeven zijn in de bekende 15 artikelen
opgenomen.
Onder de gegevene omstandigheden konden de S.G. niet treden in alle de
bijzonderheden, welke tot eene volleedige herziening zouden behooren. Dit is het
werk der te dien einde door Z.M. benoemde commissie. Haar zal ook meer bijzonder
de taak zijn opgedragen om de wijzigingen in overeenstemming te brengen met eene
zoo wenschelijke bezuiniging in het Staatsbeheer. Dat hiertoe de S.G. volgaarne
zullen medewerken blijkt genoegzaam uit al hunne vroegere verrigtingen, en dat zij
weder niet weigerachtig zijn zullen aan de grondwetherziening eene grootere
uitbreiding te geven dan die, welke uit hare aanvankelijke voorstellen zouden
voortspruiten, is mede niet twijfelachtig. De deur voor alle verbeteringen is dus
geopend.
Dit tafereel der tegenwoordige gesteldheid van zaken is gewis verblijdend. Wie
toch zoude zich niet verheugen in de eenstemmigheid welke bestaat tusschen het
geeerbiedigd Hoofd van den Staat en de wettige vertegenwoordigers des volks. Wie
zoude twijfelen dat de natie rustig de ontwikkeling haren Staatsregterlijke regten te
gemoet ziende, in de tegenwoordige omstandigheden een' waarborg zoude vinden
voor eene gelukkige toekomst.
Dezen indruk zouden de jongste geberutenissen moeten te weeg brengen. Vanwaar
dan die verslagenheid, die op ieders gelaat te lezen staat. Vanwaar die ongerustheid
die weinigen verbergen; welk ongeluk bedreigt het Vaderland. Het antwoord is kort:
men vreest dat in stede eener bedaarde en kalme discussie onzer grondwetinstellingen,
onstuimige volksbewegingen over het toekomstige lot van Nederland zullen
beschikken.
Deze vrees moge overdreven schijnen, voor hen die van naderbij met personen en
zaken bekend zijn, is zij het niet. Men behoeft slechts de Arnhemsche Courant, de
Burger en de Courier Batave, de Asmodee en dergelijke nieuwsbladen in handen te
nemen om zich te overtuigen dat er eene partij bestaat
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die door onwettige middelen tot eene radicale hervorming wil geraken en om de
vrees te koesteren dat onze geeerbiedigde Koning met personen in aanraking komt
die Z.M. omtrent 's Lands belangen geheel verkeerd inlichten.
Is deze vrees gegrond zoo mag, zoo moet men tevens de bedoelingen van hen
wantrouwen, die een Coup d'Etat wenschen, er openlijk voor uitkomende dat de
grondwetherziening zonder medewerking der S.G. zoude behooren te geschieden.
Dat het gebeurde in Frankrijk ons tot voorbeeld strekke om te leeren hoe
gemakkelijk het soms eene kleine partij gelukt tegen den wil der natie hare
grondbeginselen door te drijven en om in te zien in welke poel van ellende revolutien
den Staat dompelen.
Ook onder ons zijn er sommigen die de republiek terug verlangen, doch die
weinigen zullen ons de wet niet stellen. De natie is gehecht aan de Dynastie, zij is
eeuwig verbonden aan wet en orde.
Het komt er slechts op aan deze orde te handhaven en tegen alle inbreuk op de
vrijheid der discussie der Staten Generaal te waken. De oogen der geheele natie zijn
thans op hen gevestigd. Men verwacht van hen dat zij zoo veel mogelijk aan het werk
der Commissie hun zegel zullen hechten maar men vertrouwt tevens dat geene
bijkomende omstandigheden hen voorstellen zal doen aannemen die zij niet geheel
als met de belangen des Lands strookende zullen beschouwen.
Wat het nieuwe Ministerie betreft dat men zoo spoedig mogelijk hoopt te zien
optreden, men ondersteune het eenstemmig in alle omstandigheden zoo lang het
krachtdadig elke poging te keer gaat, om den grondwettigen weg van constitutioneele
hervorming te verlaten. Doch deze eenstemmigheid zij dezelfde zoodra van de wettige
vormen mogt worden afgeweken. In dergelijke oogenblikken is stilzitten verraad.
Dan gebiedt(t) de burgerpligt dat ieder de wapenen opneme om de onschendbaarheid
des Konings en de eerbied voor de wet te handhaven.
Waakt dus burgers van Nederland en ziet toe, dat een ieder zich met eenige
standvastige en welberaden mannen versta, om in de oogenblikken van gevaar zich
te vereenigen rondom den troon des Konings en zoo doende trachten het Vaderland
vrij te waren voor de burgertwisten die hetzelve reeds eenmaal ten verderve geleid
hebben.
Waakzaamheid zij dus onzer aller leus, eerbied voor de wet, trouw aan den Koning,
de eenige drijfveeren onzer handelingen.
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Bijlage II. Van Zuylen van Nijevelt aan Heemskerk, 19 jan. 1875
Langbroek, 19 Jan. 1875.
Amice.
In antwoord op uw schrijven van gisteren, wensch ik mij te bepalen tot het verzoek,
om van verdere explicatiën omtrent de missie te Brussel verschoond te mogen blijven;
zij zouden slechts tot hoogst onaangenaame woordenwisselingen kunnen leiden, die
ik uit hoofde onzer oude goede betrekking zoude wenschen te vermijden. Waar de
feiten overigens spreken, heb ik geleerd weinig waarde aan woorden te hechten.
Ik heb zo u weet mijne herstelling in activiteit nimmer als eene persoonlijke gunst
verzocht en moet aannemen dat het Kabinet in zijne keus geleid is door de overtuiging,
dat de Heer G. den Staat te Brussel beter zal dienen dan ik zoude gedaan hebben.
Nu moge mij dit uit een staatkundig oogpunt eenigzints bedenkelijk toeschijnen,
persoonlijk mag ik mij niet beklagen dat een oud vriend aan een staatkundig belang
wordt opgeofferd. Deze grief zoude echter ook in dat geval overblijven. Toen mij
officieel verzekerd werd, dat al het mogelijke was aangewend om de gezanten te
London en te Brussel te noopen den post te Petersburg te aanvaarden om voor mij
plaats te maken, was dat toen kortswijl of ernst?
Of werden die pogingen ook voor G. gedaan?
Met verschuldigde hoogachting,
u.dw.d.
Van Zuylenvannyevelt.
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Bijlage IV. Curriculum vitae van J.P.J.A. Graaf van Zuylen van Nijevelt
19 augustus 1819, geboren te Luxemburg.
24 januari 1838, ingeschreven als student te Utrecht.
28 juni 1841, promotie.
21 februari 1842, attaché bij het departement van Buitenlandse Zaken te Den
Haag.
23 april 1844, attaché en waarnemend secretaris bij het gezantschap te Hannover.
4 mei 1845, attaché en waarnemend secretaris bij het gezantschap te Berlijn.
16 april 1846, secretaris van legatie bij het gezantschap te Wenen.
5 februari 1848, secretaris bij het departement van Buitenlandse Zaken te Den
Haag.
13 mei 1848, zaakgelastigde a.i. te Brussel.
10 februari 1849, secretaris bij het gezantschap te Brussel.
19 juli 1852, raad van legatie bij het gezantschap te Londen.
19 mei 1854, zaakgelastigde a.i. te Constantinopel.
31 augustus 1854, zaakgelastigde te Constantinopel.
25 april 1855, minister-resident te Constantinopel; bij K.B. van 18 april 1856
tevens geaccrediteerd bij het hof van Griekenland.
8 maart 1860, minister van Buitenlandse Zaken; ontslag 14 januari 1861.
1 mei 1861, lid van de Tweede Kamer voor het district Zwolle; ontslag op 13
september 1862.
19 december 1862, gezant bij het hof van Berlijn en de koninklijke en
groothertogelijke hoven van Saksen.
22 mei 1865, lid van de Tweede Kamer voor het district Arnhem.
1 juni 1866, minister van Buitenlandse Zaken; ontslag 4 juni 1868.
13 februari 1869, gezant te St. Petersburg; ontslag op 12 mei 1871.
18 september 1871, lid van de Tweede Kamer voor het district Arnhem; ontslag
op 19 september 1875.
17 oktober 1875, gezant te Wenen; ontslag op 16 september 1883.
28 september 1883, lid van de Raad van State.
1 juli 1894, overleden te Den Haag.
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minister van Buitenlandse Zaken 17-5-1848 tot 21-11-1848, gezant te Londen
1851-1868: 234, 235, 237, 238, 294, 303, 307, 312
Berch van Heemstede, jhr. I.L. Cremer van den (1811-1879), lid van de Tweede
Kamer 1873-1879: 313
Bethmann Hollweg, M.A. von (1795-1877), Pruisisch minister van Eredienst
1858-1862, oprichter en president 1848-1872 der Deutsche Evangelische
Kirchentag: 273
Betz, G.H. (1816-1868), lid van de Tweede Kamer 1859-1862, minister van
Financiën 1-2-1862 tot 27-11-1867: 262, 268, 280
Beust, F.F. Freiherr von (1809-1886), minister van Buitenlandse Zaken van
Saksen 1849-1859, minister-president van Saksen 1859-1866, minister van
Buitenlandse Zaken van Oostenrijk 1866-1867, tevens minister-president 1867,
minister van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk-Hongarije tot 1871: 271, 272
Beijnen, L.R. (1811-1897), literator, medeoprichter van de eerste vrije christelijke
school te Den Haag: 264
Bille-Brahe, F.P. baron (1824-1882), buitengewoon gezant en gevolmachtigd
minister van Denemarken te Den Haag en Brussel 1865-1867: 295
Bismarck-Schönhausen, O.E.L. Fürst von (1815-1898), eerste minister van
Pruisen 1862-1871, Duits rijkskanselier 1871-1890: 270, 272, 273, 295, 297,
298, 301, 302
Bjömstjerna, O.M.F. van (1819-1905), gezant van Zweden en Noorwegen te
St. Petersburg 1866-1871: 308
Blanken, J.W. (1806-1880), minister van Oorlog 1-2-1862 tot 1-6-1866: 283
Bliss, rev. Edwin E., lid van de Amerikaanse missie te Constantinopel in 1856,
deelnemer aan het congres van de Evangelische Alliantie te Amsterdam: 299
Blome, Otto graaf (1795-1884): 231
Blussé van Oud-Alblas, P. (1812-1887), lid van de Tweede Kamer 1850-1853,
1860-1866, 1868-1871, 1872-1887: 305
Boelens, E.C. van (1818-1840), student te Utrecht: 229
Boetzelaer van Dubbeldam, C.W.J. baron van (1806-1872): 269
Bohlen, A.A.C. (1841-1926), echtgenote van W.G. Brantsen: 323
Bois, H.C. du (1814-1880), attaché bij het departement van Buitenlandse Zaken
1842-1846: 229
Bonjour, Frans gouverneur van de kinderen Van Zuylen in 1869: 308
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Boreel, jkvr. C.A. (1796-1875), echtgenote van Hugo baron van Zuylen van
Nijevelt: 318
Boreel van Hogelanden, jhr. W. (1800-1883), lid van de Eerste Kamer
1860-1866: 291
Borret, E.J.H. (1816-1867), minister van Justitie 1-6-1866 tot 10-11-1867: 283,
284, 286, 288, 291, 293, 300, 304, 306
Borret, F.H.H. (1819-1900), lid van de Tweede Kamer 1868-1888: 304
Bosch, J.A. van den (1813-1870), adjudant-generaal van koning Willem III,
minister van Oorlog 1-6-1866 tot 4-6-1868: 284
Bosch Kemper, jhr. J. de (1808-1876), lid van de Tweede Kamer 1868-1869:
305
Bosscha, J. (1797-1874), lid van de Tweede Kamer 1853-1858, minister van
Hervormde Eredienst 3-4-1858 tot 14-3-1862: 253
Bosse, P.P. van (1809-1879), lid van de Tweede Kamer 1853-1858, 1860-1866,
1868, minister van Financiën 13-5-1848 tot 19-4-1853, 1-2-1866 tot 1-6-1866:
237, 281, 282
Bots, J.B. (1806-1874), lid van de Tweede Kamer 1847-1873: 293
Boutenieff, A.P. graaf de, gezant van Rusland in Constantinopel 1856-1859:
245
Brand, L.J. (1851-1887), kleermaker te Den Haag: 313
Brantsen van de Zijp, W.G. baron (1831-1899), lid van de Eerste Kamer
1888-1899: 323
Brauw, O.W.Stavenisse de (1807-1891), lid van de Raad van State 1866-1886:
264, 290
Brocx, L.G. (119-1880), minister van Marine 4-6-1868 tot 18-12-1873: 313
Brougham and Vaux, H.P. baron (1778-1868), Engels staatsman: 239
Bruck, K.L. Freiherr von (1798-1860), internuntius van Oostenrijk te
Constantinopel 1853-1855: 245
Brugghen, J.J.L. van der (1804-1863), minister van Justitie en hoofd van het
ministerie 1-7-1856 tot 18-3-1858: 284
Bruine, A.A. de (geb. 1818), gezelschapsdame, zuster van J.R. de Bruine: 250
Bruine, J.R. de (1810-1850), predikant te Balk, Vlissingen en Middelburg: 250
Buchanan, Sir Andrew (1807-1882), Engels diplomaat, te Den Haag 1860-1862,
ambassadeur te St. Petersburg 1864-1871, te Wenen 1871-1878: 308, 321
Bulwer, Sir W.H.L.E. (1801-1872), ambassadeur van Engeland te Constantinopel
1858-1865: 246, 247
Bunsen, C.K.J. baron von (1791-1860), theoloog en diplomaat, gezant van
Pruisen te Londen 1842-1854: 239
Bylandt, C.M.E.G. graaf van (1818-1893), adjunct-commies bij het departement
van Buitenlandse Zaken 1841-1842, gezant te Stockholm 1856-1862, te Berlijn
1865-1871, te Londen 1871-1893: 229, 259, 287, 294, 295, 301, 311, 312
Bylandt, E.F.H.M. graaf van (1813-1871), lijfarts van prins Frederik sinds 1851:
264, 285
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Bylandt, F.M. gravin van (1782-1859), zuster van O.W.A. graaf van Bylandt,
gehuwd met Philip Julius baron van Zuylen van Nijevelt: 228
Bylandt, O.W.A. graaf van, heer van Mariënwaerd (1794-1882), kamerheer des
Konings i.b.d.: 228, 273
Calkoen, W.J. van Beeck (1806-1895), bewoner van Rijnesteyn te Cothen: 276
Campbell, mrs. general, echtgenote van Sir Colin Campbell (1792-1863): 239,
240
Canning, C.J. graaf (1812-1862), Engels staatsman: 244
Canning, Stratford (1786-1880), later le Viscount Stratford de Redcliffe, gezant
van Engeland te Constantinopel 1842-1858: 244-247
Capadose, A. (1795-1874), arts, belangrijk in de Réveilbeweging: 264
Capellen, G.A.G.Ph. baron van der (1778-1848), gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië 1819-1826: 228
Caracciolo, C. markies di Bella, gezant van Italië te St. Petersburg 1867-1870:
308
Casembroot, jhr. E.A.O. de (1813-1883), minister van Oorlog 1-9-1859 tot
31-1-1862: 253, 266
Chantepie de la Saussaye, D. (1818-1874), godgeleerde, de orthodoxe
ethischirenische richting toegedaan: 260
Chalmers, Thomas (1780-1847), Schots theoloog, stichter van de Free Church:
236
Charlotte van Pruisen (1798-1860), echtgenote van tsaar Nicolaas I (Alexandra
Feodorovna): 232
Christich, Ph., gezant van Servië te Wenen in 1881: 319
Clanricard, Lord: 245
Clarendon, G.W.F. Villiers, 4e graaf van (1800-1870), minister van Buitenlandse
Zaken van Engeland 1853-1858: 238, 244
Clifford, jhr. H.M.C. (1808-1878), hofmaarschalk des Konings: 319
Codrika, A. de, consul-generaal van Frankrijk te Batavia in 1860: 258
Collart, C.J., eigenaar van het slot Dommeldange bij Luxemburg: 217
Collett, P., minister-resident van Zweden te Constantinopel in 1859: 246
Constant Rebecque, A.L.P. (baron) de, secretaris van legatie te Brussel
1875-1876, Wenen 1876-1878, Berlijn 1879-1881, zaakgelastigde te Parijs
1881-1885: 320
Contzy, S.A., vice-consul te Damascus in 1860: 254
Cornets de Groot, A.M. (1746-1816), echtgenote van Jacob van Zuylen van
Nijevelt: 219
Cornets de Groot, E. (1742-1799), echtgenote van C. Groeninx van Zoelen: 219
Cornets de Groot van Kraayenburg, jhr. J.P. (1808-1878), minister van Koloniën
9-1-1861 tot 14-3-1861: 264
Cremers, E.J.J.B. (1823-1896), minister van Buitenlandse Zaken 15-3-1864 tot
1-6-1866: 274, 277, 282, 285, 286, 295, 301, 302
Cumberland, Ernst August, hertog van (1771-1851), koning van Hannover
1837-1851: 231
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Dalton, Duits predikant te St. Petersburg in 1869: 308
Darby, J.N. (1800-1882), leider van de Plymouth Brethren: 239
Dedel, S. baron (1775-1846), gezant te Londen 1833-1846: 231
Dedel, W.G. baron (1791-1860), gezant te Hannover 1838-1849: 231
Dekker, J.N. (overl. 1860), kapitein van de ‘Henriette Louise’: 255
Delden, A. van (1828-1898), minister van Financiën 6-7-1872 tot 27-8-1874:
313
Derby, zie Stanley
Dirks, J. (1811-1892), lid van de Tweede Kamer 1848-1866: 293
Doblhoff, baron: 319
Does de Willebois, jhr. P.J.A.M. van der (1816-1892), commissaris des Konings
van Limburg 1856-1874, minister van Buitenlandse Zaken 27-8-1874 tot
3-11-1877 en 23-4-1883 tot 1-11-1885: 260, 318, 320
Does de Willebois, jhr. P.J.F.M. van der (1851-1919), secretaris van legatie te
Wenen 1879-1881: 320
Duchastel, L.G.I.F. graaf (1808-1880), attaché bij het departement van
Buitenlandse Zaken 1842: 229
Dudzeele, zie Errenbault.
Dunkeln, Lord, Engels officier tijdens de Krimoorlog: 245
Duymaer van Twist, A.J. (1809-1887), lid van de Tweede Kamer 1843-1851,
1858-1862, gouverneur-generaal van Ned.-Indië 1851-1856, lid van de Eerste
Kamer 1865-1881: 301
Duyn, W.H. baron van der (1819-1858), attaché bij het departement van
Buitenlandse Zaken 1843-1845: 229
Duyn van Benthuizen en Maasdam, A.F.J.A. graaf van der (1771-1848),
gouverneur van Zuid-Holland 1817-1844: 229
Eardley, Sir Culling (1805-1863), religieus filantroop: 239
Eeghen, J. van (1816-1865), bankier te Amsterdam: 276
Elliot, G.H. (1817-1907), gezant van Engeland te Wenen sinds 1878: 321
Elout van Soeterwoude, jhr. P.J. (1805-1893), lid van de Tweede Kamer
1853-1862, mede-oprichter en voorzitter van de Nederlandsche Evangelisch
Protestantsche Vereeniging, lid van de commissie voor diplomatieke examina
1861-1868, lid van de Eerste Kamer 1886-1887: 260, 264, 269, 290
Errenbault, G.A.G., graaf van Dudzeele (1819-1888), gezant van België te St.
Petersburg 1886-1888: 308
Everwijn, D. (1833-1898), secretaris van legatie te Berlijn in 1863, te St.
Petersburg in 1870: 274, 311
Fabri, F.G.K.E. (1824-1891), leider van de Rijnsche zending te Barmen
1857-1884: 260
Fagel, F.H.R.R. baron (1828-1890), referendaris bij het Kabinet des Konings
1864-1872: 293
Fagel, R. baron (1771-1856), gezant te Parijs 1814-1854: 233
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Fokker, G.A. (1811-1878), lid van de Tweede Kamer 1849-1850, 1865-1870,
1875: 288, 289
Foreest, jhr. C. van (1817-1875), lid van de Tweede Kamer 1853-1869,
1870-1875: 282
Fransen van de Putte, I.D. (1822-1902), lid van de Tweede Kamer 1862-1863,
1866-1872, 1874-1880, minister van Koloniën 2-2-1863 tot 30-5-1866 en
6-7-1872 tot 27-8-1874, lid van de Eerste Kamer 1880-1902: 268, 281, 282,
292, 299, 313
Franz Joseph (1830-1916), keizer van Oostenrijk 1848-1916, koning van
Hongarije 1867-1916: 271, 319
Frederik, W.K. (1797-1881), prins der Nederlanden: 230, 232, 259, 264, 272,
285, 300
Frederik, prinses, zie Louise.
Frederik Karel (1828-1885), prins van Pruisen, generaal, veldmaarschalk: 271
Frederik Willem II (1744-1797), koning van Pruisen 1786-1797: 230
Frederik Willem IV (1795-1861), koning van Pruisen 1840-1861: 230, 232,
239
Frère-Orban, H.J.W. (1812-1896), Belgisch minister van Financiën 1848-1852:
237
Fuad Pasja, grootvizier in Turkije: 246-248
Geertsema, J.H. (1816-1908), lid van de Tweede Kamer 1863-1866, 1866-1869,
1875-1878, minister van Binnenlandse Zaken 10-2-1866 tot 1-6-1866, 6-7-1872
tot 27-8-1874: 300, 302, 313
Georg (1819-1878), koning van Hannover 1851-1866: 287, 294, 316
Gericke van Herwijnen, J.L.H.A. baron (1814-1899), raad van legatie te Parijs
1843-1851, gezant te Brussel 1851-1870, te Londen 1870-1871, minister van
Buitenlandse Zaken 18-1-1871 tot 27-8-1874: 238, 268, 290, 310, 312, 313,
315
Gericke van Herwijnen, K.W.P.F. baron (1848-1930), secretaris van legatie te
Wenen 1875-1876: 320
Gevers jhr. J.C. (1806-1872), gezant te St. Petersburg 1855-1868, te Londen
1868-1870: 307, 312
Gevers van Endegeest, familie te Den Haag: 224
Giacomo, G. da, havenmeester te Constantinopel tot 1855: 242
Godefroi, M.H. (1813-1882), lid van de Tweede Kamer 1849-1860, 1862-1870,
1871-1881, minister van Justitie 14-3-1861 tot 31-1-1862: 253, 266, 301, 302
Goes van Dirxland, L.N. baron van der (1806-1885), minister van Buitenlandse
Zaken 14-1-1861 tot 14-3-1861: 262, 264
Goltstein, J.K. baron van (1794-1872), minister van Buitenlandse Zaken
18-3-1858 tot 23-2-1860, lid van de Tweede Kamer 1848-1858, 1860-1869:
254, 258, 282, 305
Goltstein, W. baron van (1831-1901), ambtenaar bij het ministerie van
Buitenlandse Zaken 1854-1861, lid van de Tweede Kamer 1864-1871, lid van
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de Eerste Kamer 1872-1874: 259, 281
Goltz, R.H.L. graaf von der (1817-1869), gezant van Pruisen te Constantinopel
1859-1862: 246
Gordon, Charlotte, lid van de London City Mission: 239, 240
Gordon, captain, lid van de London City Mission: 240
Gortsjakow, A.M. (1798-1883), minister van Buitenlandse Zaken van Rusland
1856-1882: 245, 308, 310
Gortsjakow, M.D. (1795-1861), Russisch bevelhebber tijdens de Krimoorlog:
245
Grey, H.G., Lord Howick (1802-1894), minister van Koloniën van Engeland
1846-1852: 239
Grislief, George, koerier te Berlijn in 1869: 307
Groen van Prinsterer, G. (1801-1876), antirevolutionair staatsman: 225, 254,
264, 274, 275, 279, 283-286, 288, 289, 312
Groeninx van Zoelen, familie te Den Haag: 224
Groeninx van Zoelen van Ridderkerk, C. (1740-1791), burgemeester van
Rotterdam: 219
Grooff, J. (1800-1852), bisschop van de missie te Batavia tot 1846: 261
Grotius, Hugo (1583-1645), geleerde: 219, 322
Grovestins (door Van Zuylen als echtgenoot genoemd van een niet nader te
identificeren dochter van Jacob van Zuylen van Nijevelt en A.J. Timmers): 219
Grovestins, C.F. van, kamerheer: 224
Haeften, jkvr. J.J. van (1830-1913), echtgenote van jhr. P.B.J. Vegelin van
Claerbergen: 322
Haersma de With, jhr. J.H. van (1852-1800): 319
Hall, F.A. baron van (1791-1866), lid van de Tweede Kamer 1849-1853,
1858-1860, minister van Buitenlandse Zaken 19-4-1853 tot 1-7-1856, ad interim
van 23-2-1860 tot 8-3-1860, minister van Financiën 23-2-1860 tot 23-2-1861:
238, 241, 252, 253, 256, 257, 261, 262, 264, 266
Ham, F.C. van den (1773-1855), predikant te Rotterdam in 1837: 226
Hasselman, J.J. (1815-1895), minister van Koloniën 20-7-1867 tot 4-6-1868,
lid van de Tweede Kamer 1869-1871: 300, 301
Hattink, J.P., predikant te Rhenen 1856-1876: 313
Haymerle, H. von (sinds 1876 Freiherr) (1828-1881), minister van Buitenlandse
Zaken van Oostenrijk 1879-1881: 320
Heeckeren van Beverweerd, J.D.B.A. baron van (1791-1884), gezant te Wenen
1842-1875: 318
Heeckeren van Kell, W. baron van (1815-1914), directeur van het Kabinet des
Konings 1868-1877: 307
Heemskerk Azn., J. (1818-1897), lid van de Tweede Kamer 1860-1864,
1869-1873, minister van Binnenlandse Zaken 1-6-1866 tot 4-6-1868, 27-8-1874
tot 2-11-1877, 22-4-1883 tot 20-4-1888: 284, 286, 288, 291, 293, 301, 304,
306, 309, 318
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Heemskerk Bzn., J. (1811-1881), lid van de Tweede Kamer 1849-1853,
1853-1872: 305
Heemstra, S. baron van (1807-1864), lid van de Tweede Kamer 1849-1850,
1862-1864, minister van Hervormde Eredienst 30-6-1848 tot 1-11-1849, minister
van Binnenlandse Zaken 23-2-1860 tot 31-1-1862: 253, 261, 266. 267
Heiden Reinestein, L. graaf van (1809-1882), lid van de Tweede Kamer
1849-1867, commissaris des Konings van Groningen 1867-1882: 293, 300
Heim van Duivendijke, J.A. baron van der (1791-1870), gouverneur van
Zuid-Holland 1844-1848, lid van de Eerste Kamer 1853-1865: 309
Heldring, O.G. (1804-1876), predikant te Hemmen: 274, 276, 312
Hemert, jhr. F. Junius van (1825-1885): 300
Hendrik, W.F. (1820-1879), prins der Nederlanden, stadhouder van Luxemburg
1850-1879: 249, 294, 298
Hendrik VII (1825-1906), prins van Reuss, gezant van Pruisen te St. Petersburg
sinds 1867, te Wenen sinds 1878: 271, 308, 310, 321, 323
Heukelom, C. van (1822-1880), lid van de Tweede Kamer 1859-1866,
1877-1880: 281, 293
Heuvel, P. van den (1812-1898), lid van de Tweede Kamer 1853-1854,
1864-1868, 1871-1877: 293
Heydenrijck, C.J.A. (1832-1911), lid van de Tweede Kamer 1862-1883: 293,
306
Hisely, J.J. (1800-1886), hoofd van de stedelijke school van middelbaar
onderwijs voor wetenschappen en letteren te Den Haag 1828-1836: 223-225
Hoeven, Van der, familie te Den Haag: 224
Hoeven, jhr. F.P. van der (1832-1904), raad van legatie te St. Petersburg
1864-1870, minister-resident in Japan 1870-1872, in Rome 1872-1874, gezant
te St. Petersburg 1874-1881, te Berlijn 1881-1893: 308, 311
Hoeven, G.A. van der (1785-1845), dochter van J.A.: 221
Hoeven, jhr. H.P.C.G. van der (1829-1898), kapitein, adjudant van de prins van
Oranje: 294
Hoeven, J.A. van der (1732-1800), echtgenoot van M.M. van Zuylen van
Nijevelt: 219
Hoeven. J.M.A. van der (1807-1854), dochter van J.A.: 221
Hoeven, S.A. van der (1777-1862), dochter van J.A.: 221
Holtius, A.C. (1786-1861), hoogleraar te Utrecht: 227
Hope, Harry: 294
Hope, A.J. Beresford (1820-1887), Engels parlementslid 1865-1887: 294
Hort, Engels kolonel: 310
Hua, Chang Yu, koning van Siam: 263
Huyssen van Kattendijke, J.W. baron (1782-1854), minister van Buitenlandse
Zaken 6-10-1841 tot 21-9-1843: 230
Jardin, A.A.F. baron du, gezant van België te Den Haag 1858-1867: 254
Jeppe, J. (geb. 1804/1805), Zwitsers dienstmeisje: 220
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Jespers, F.J. (1790-1871), lid van de Tweede Kamer 1849-1866: 293
Johan (1801-1873), koning van Saksen 1854-1873: 271, 274
Jonckbloet, W.J.A. (1817-1885), lid van de Tweede Kamer 1864-1877: 278,
279
Jonge, jhr. W.A.C. de (1819-1905), lid van de Raad van State 1862-1895: 304
Jonghe, L.J.G. graaf d'Ardoye (1820-1893), gezant van België te St. Petersburg
1856-1866: 308
Kalnoky, G.S., graaf van Körös-Patak (1832-1898), minister van Buitenlandse
Zaken van Oostenrijk-Hongarije 1881-1895: 321
Kappeyne van de Coppello, J. (1822-1895), lid van de Tweede Kamer
1862-1866, 1871-1877: 281
Karel XV (1826-1872), koning van Zweden 1859-1872: 259
Karel Alexander (1818-1901), groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach
1853-1901, sinds 1842 gehuwd met Sophie, zuster van koning Willem III: 271,
274, 294
Karnebeek, jhr. A.P.C. van (1836-1925), attaché te Berlijn ± 1864, secretaris
te Washington tot 1866, te Parijs 1866-1868: 274, 290
Kempenaer, J.M. de (1793-1870), lid van de Tweede Kamer 1840-1842,
1844-1848, 1853-1860, minister van Binnenlandse Zaken 13-5-1848 tot
1-11-1849: 309
Keuchenius, L.W.C. (1822-1893), lid van de Tweede Kamer 1866-1868,
1879-1888, 1889-1893: 282, 288, 291, 292, 295, 299, 303, 312, 315
Keun, R.J. (1808-1880), eerste tolk bij de legatie te Constantinopel 1854-1855,
directeur consulaire zaken aldaar 1855-1863, raad van legatie sinds 1863: 248,
299
Kneppelhout, K.J.F.C. (1818-1885), heer van Sterkenburg: 276
Kock, jhr. F.L.W. de (1818-1881), directeur van het Kabinet des Konings
1854-1867: 249, 252, 253, 285, 303, 304
Kock, jhr. K.W. de (1822-1886), adjudant van de prins van Oranje: 311
Koetsjelev (‘Kayso’), Russisch officier: 245
Koetsjelev, madame, hofdame van Anna Pavlovna: 245
Kögel, Th.J.R. (1829-1896), predikant van de Duitse Evangelische kerk te Den
Haag 1858-1863, hofprediker te Berlijn 1863-1873: 264, 273
Köningsmark, H.K.A. graaf von (1799-1876), gezant van Pruisen te Den Haag
1842-1861: 254, 258, 259
Koorders, D. (1830-1869), lid van de Tweede Kamer 1868-1869: 307
Kunst, J.H., predikant bij de Hollandse gemeente te St. Petersburg 1867-1874:
308
Kuyper, A. (1837-1920), theoloog en staatsman, lid van de Tweede Kamer
1874-1877: 313, 314, 316
Laat de Kanter, J.H. de (1825-1883), lid van de Tweede Kamer 1864-1866: 293

Nederlandse historische bronnen 2

343
Labouchère, H.M. (1807-1869), bankier te Amsterdam: 276
Lamartine, A.M.L.P. de (1790-1869), Frans dichter en politicus, minister van
Buitenlandse Zaken van Frankrijk 1848: 234
Langenau, F. Freiherr von (1818-1881), gezant van Oostenrijk in Den Haag
1859-1871, in Rusland 1872-1880: 254
Lansberge, J.W. van (1830-1905), zaakgelastigde en minister-resident
departement van Buitenlandse Zaken 1866-1871, buitengewoon gezant en
gevolmachtigd minister te Brussel 1871-1874: 290, 307, 312
Lanskoy, S.S. graaf (1787-1862), minister van Binnenlandse Zaken van Rusland
1855-1861: 308
Leclercq, C. (1802-1881), secretaris-generaal bij het departement van
Buitenlandse Zaken 1866-1874: 290
Lennep, J. van (1802-1868), schrijver en dichter: 309
Lennep, R.J. van (1811-1890), consul te Smyrna 1855-1890: 299
Leopold (1790-1865), koning der Belgen 1831-1865: 234, 235, 239
Lesseps, F.M. de (1805-1894), financier en diplomaat: 249
Limburg Stirum, M.D. graaf van (1807-1891), minister van Oorlog 6-7-1872
tot 15-9-1873: 313
Lodewijk (Louis Ferdinand) (1772-1806), prins van Pruisen: 246
Loon, jhr. J.W. van (1816-1876), lid van de Tweede Kamer 1869-1876: 313
Lotsy, J.S. (1808-1863), minister van Marine 1-8-1856 tot 14-3-1861: 253, 255
Loudon, jhr. (1884) J. (1824-1900), minister van Koloniën 14-3-1861 tot
31-1-1862, gouverneur-generaal van Ned.-Indië 1871-1874: 266, 267, 285
Louise, A.W.A. (1808-1870), prinses van Pruisen, echtgenote van prins Frederik,
broer van koning Willem II: 230, 259
Louise, W.F.A.A.A. (1828-1871), prinses der Nederlanden, koningin van Zweden
1859-1871, dochter van Louise voornoemd: 259
Luyben, A.F.X. (1818-1902), lid van de Tweede Kamer 1859-1868, 1869-1880,
minister van R.K. Eredienst 15-1-1868 tot 4-6-1868: 283, 304
Lijnden, W. baron van (1806-1866), lid van de Tweede Kamer 1850-1866: 269,
272, 275, 288
Lijnden van Sandenburg, C.Th. baron (1882 graaf) van (1826-1885), lid van
de Tweede Kamer 1866-1868, 1869-1874, minister van Hervormde Eredienst
15-1-1868 tot 4-6-1868, van Justitie 27-8-1874 tot 3-11-1877, van Buitenlandse
Zaken 19-8-1879 tot 15-9-1881, van Financiën a.i. 13-6-1881 tot 15-9-1881,
van Financiën 15-9-1881 tot 23-4-1883: 276, 288, 304, 307, 312, 323
Mackay van Ophemert, Ae. baron (1806-1876), lid van de Tweede Kamer 1848,
1850-1862, vice-president van de Raad van State 1862-1876: 264, 265, 269,
275, 291, 322
Maesen de Sombreff, jhr. P.T. van der (1827-1902), minister van Buitenlandse
Zaken 12-3-1862 tot 2-1-1864, lid van de Tweede Kamer 1864-1873: 268, 270,
277, 280, 288, 301, 302, 305
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Maldeghem, H.J. van, commandant van Z.M.'s De Ruyter in 1856: 249
Malmesbury, J,H., 3e earl of (1807-1889), minister van Buitenlandse Zaken
van Engeland in 1852: 238
Maria (1853-1920), dochter van tsaar Alexander II: 310
Maria Alexandrovna (1824-1880), eerste echtgenote van tsaar Alexander II:
311
Marie (1849-1922), prinses van Saksen-Weimar-Eisenach, echtgenote van de
prins van Reuss: 271
Marie-Caroline (1825-1915), aartshertogin van Oostenrijk, gehuwd met
aartshertog Reinier: 321, 323
Martens, G.F. de (1756-1821), volkenrechtsgeleerde: 322
Maximiliane van Hessen-Darmstadt, zie Maria Alexandrovna.
Mazel, J.A. (1826-1906), attaché bij het departement van Buitenlandse Zaken
1848, adjunct-commies 1849-1856, gezant te Wenen 1883-1893: 234, 235
Mazel J.Z. (1792-1884), secretaris-generaal bij het departement van Buitenlandse
Zaken 1841-1863: 235
Meester, G.A. de (1817-1864), lid van de Tweede Kamer 1862-1864: 265
Messchert van Vollenhove, J. (1812-1881), lid van de Eerste Kamer 1864-1873,
lid van de Tweede Kamer 1873-1877: 313
Metzger, J.G. (1838-1909), arts: 321
Milan, Obrenovic (1854-1901), koning van Servië (1868) 1872-1889: 320
Mirandolle, C.J.F. (1827-1884), lid van de Tweede Kamer 1869-1884: 307
Mollerus, N.W. baron (1787-1865), minister-resident te Constantinopel
1846-1852, gezant aldaar 1852-1854: 241, 242
Monthérot, J.C. comte de (overl. 1862), gezant van Frankrijk te Constantinopel
1857-1859: 250
Mulken, J.J. van (1796-1879), generaal, lid van de Tweede Kamer 1862-1866,
minister van Oorlog 4-6-1868 tot 4-1-1871, lid van de Raad van State 1871-1879:
290
Mutsaers, J.A. (1805-1880), lid van de Tweede Kamer 1848, 1849-1850, minister
van R.K. Eredienst 1-7-1856 tot 1-8-1856, 23-2-1860 tot 14-3-1861, lid van de
Raad van State 1862-1877: 253, 283, 303, 304
Mijer, P. (1812-1881), lid van de Raad van Indië 1851-1855, minister van
Koloniën 31-12-1855 tot 18-3-1858, 30-5-1866 tot 17-9-1866, lid van de Tweede
Kamer 1860-1866, gouverneur-generaal van Ned.-Indië 1866-1871: 278,
281-285, 290-292, 300, 301
Naamen van Eemnes, A. van (1828-1902), lid van de Tweede Kamer 1866-1879,
lid van de Eerste Kamer 1880-1902: 265
Nagell van Ampsen, J.A.C. baron van (1784-1883), lid van de Tweede Kamer
1822-1848: 224
Napier, Sir Francis (1819-1898), gezant van Engeland te Den Haag 1859-1861:
254, 260
Napoleon I (1769-1821), keizer der Fransen 1804-1814: 217, 228
Napoleon III (1808-1873), keizer der Fransen 1852-1870: 244, 254, 297,
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298, 301, 303
Nasmith, Sir John: 239
Nepveu, C. baron (1791-1871), adjudant van de prins van Oranje: 311
Nicolaas I (1796-1855), tsaar van Rusland 1825-1855: 230, 244
Nispen van Sevenaer, jhr. J.A.C.A. van (1803-1875), lid van de Tweede Kamer
1849-1875: 293
Nixon, zwager van J.P.J.A. van Zuylen van Nijevelt: 263
Nixon, C.H. (1816-1888), echtgenote van J.P.J.A. van Zuylen van Nijevelt:
236, 237, 240, 241, 247, 252, 272, 319, 323, 324
Nixon, Dora (?): 241, 323
Nothomb, J.B. baron (1805-1881), gezant van België te Berlijn 1845-1881: 270
Olivier, N. (1808-1869), minister van Justitie 1-2-1862 tot 10-2-1866: 268
Oosterzee, J.J. van (1817-1882), predikant te Eemnes 1841-1843, Alkmaar
1843-1844, Rotterdam 1844-1863, hoogleraar te Utrecht 1863-1882: 260
Otto I (1815-1867), koning der Hellenen 1832-1862: 241, 250, 252
Oubril, P. baron d', gezant van Rusland te Berlijn in 1878: 273
Palmerston, H.J.T. viscount (1784-1865), minister van Buitenlandse Zaken van
Engeland 1846-1851: 239
Pauw van Wieldrecht, M.C.H. ridder (1816-1895), attaché bij het departement
van Buitenlandse Zaken, bij de legatie te Stuttgart 1845-1846: 229
Pels Rijcken, G.C.C. (1810-1889), minister van Marine 1-6-1866 tot 4-6-1868:
284, 306
Perponcher Sedlnitzki, G.P. graaf de (1819-1893), gezant van Pruisen te Den
Haag in 1866: 287, 297, 298
Perponcher Sedlnitzki, H.G. graaf de (1771-1856), militair: 217
Pestel, jhr. R.A.A.E. von (1838-1913), attaché in Berlijn ± 1864, raad van legatie
aldaar 1870-1871, in Londen 1871-1874, minister-resident in Washington
1874-1881: 274
Philipsborn, K.L.B.R. von, ambtenaar voor handelszaken te Berlijn ± 1864: 274
Philipse, J.A. (1800-1884), lid (1849-1871) en voorzitter (1852-1870) van de
Eerste Kamer: 285, 293, 303
Pické, C.J. (1831-1887), minister van Justitie 10-2-1866 tot 1-6-1866: 281
Pius IX (1792-1878), Paus 1846-1878: 238
Poortman, K.A. (1806-1886), lid van de Tweede Kamer 1849-1853, 1857-1866:
281
Prohaska, J., kamerdienaar te Wenen: 318
Pufendorf, S. Freiherr von (1632-1694), Duits rechtsgeleerde en
geschiedschrijver: 322
Pijnappel, M.J. (1830-1906), lid van de Tweede Kamer 1866-1869: 305
Rabat, D.R., minister-resident van Spanje in Den Haag in 1860: 258
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Rachid Pasja, grootvizier van Turkije: 246
Raglan, F.J.H. le baron Somerset (1788-1855), adjudant van de hertog van
Wellington in Spanje en Portugal: 245
Ram, A.J., neef van J.P.J.A. van Zuylen van Nijevelt: 239
Randwijck, L.N. graaf van (1807-1891), minister van Binnenlandse Zaken
12-10-1846 tot 1-1-1848, van Buitenlandse Zaken 1-1-1848 tot 25-3-1848: 233,
319, 322, 323
Rangabé, A. Rizas, minister van Buitenlandse Zaken van Griekenland in 1857:
250
Ranke, L. von (1795-1886), Duits geschiedschrijver: 273
Rechteren van Appeltern, G.W. graaf van (1841-1902), burgemeester van
Appeltern, lid van Provinciale en Gedeputeerde Staten van Gelderland: 316
Reede van Oudshoorn, J.F. van (1778/1779-1850), ontvanger der in- en uitgaande
rechten te Rotterdam: 223
Reenen, jhr. (1876) G.C.J. van (1818-1893), lid van de Tweede Kamer
1858-1869, 1870-1875, voorzitter van de Tweede Kamer 1858/1859-1869/
1870: 283, 293, 303, 305
Reenen, J. van, rentenier te Den Haag: 224
Reinier (1827-1913), aartshertog van Oostenrijk, minister-president: 321, 323
Reinier, aartshertogin, zie Marie-Caroline.
Retel, Ph. (1820-1849), huisknecht: 235
Reuss, prins van, zie Hendrik VII.
Reuss, prinses van, zie Marie.
Reuther, A.E. (1819-1889), minister van Oorlog 20-8-1879 tot 23-4-1883, lid
van de Tweede Kamer 1883-1889: 225
Robilant et Cereaglio, C.F.N. graaf de (1826-1888), ambassadeur van Italië te
Wenen 1876-1886: 321
Rochussen, J.J. (1797-1871), gezant te Brussel 1843-1845, gouverneur-generaal
van Ned.-Indië 1845-1851, minister van Koloniën 18-3-1858 tot 31-12-1860,
lid van de Tweede Kamer 1864-1869: 234, 253, 261, 262, 264, 305
Rochussen, jhr. (1876) W.F. (1832-1912), minister-resident te Denemarken in
1870: 309
Röell, jhr. J. (1844-1914): 283
Roest van Limburg, Th.M. (1806-1887), minister van Buitenlandse Zaken
8-6-1868 tot 12-12-1870: 307, 308, 310
Rogier, Ch. (1800-1885), eerste minister van België en minister van
Binnenlandse Zaken 1847-1852, 1857-1861, van Buitenlandse Zaken 1861-1867:
237
Roo van Alderwerelt, J.K.H. de (1832-1878), lid van de Tweede Kamer
1866-1878, minister van Oorlog 3-11-1877 tot 30-12-1878: 293
Rothan, G. (1822-1890), Frans diplomaat en geschiedkundige: 298
Rozenraad, C. (1793-1857), onderwijzer en cathechiseermeester te Rotterdam:
226
Russell, J. Lord (1792-1878), eerste minister van Engeland en Lord Treasurer
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1846-1852, minister van Buitenlandse Zaken 1852-1853, van Koloniën 1853:
239
Ruyssenaers, L.H. (1850-1913), secretaris van legatie te Wenen 1881-1882:
320
Sarraz, J.A.H. de la (1787-1877), minister van Buitenlandse Zaken 15-3-1843
tot 1-1-1848: 230, 231
Sartiges, E.G.E. comte de, gezant van Frankrijk in Den Haag in 1860: 254, 257,
258, 322
Savornin Lohman, jhr. A.F. de (1837-1924), staatsman: 316
Scherff, jhr. F.H.W. von (1789-1869), gezant bij de Bondsdag te Frankfurt
1841-1867: 286, 287
Schimmelpenninck, G. graaf (1794-1863), gezant te Londen 1846-1851, minister
van Buitenlandse Zaken 25-3-1848 tot 17-5-1848: 234
Schimmelpenninck, R.J. graaf (1821-1893), lid van de Tweede Kamer 1857-1866
en 1873-1886, minister van Financiën 1-6-1866 tot 3-6-1868: 254, 278, 279,
283, 284, 288, 304, 306
Schimmelpenninck van der Oye, A.C.J, baron (1796-1877), gezant te Berlijn
1842-1862: 231, 259, 270
Schimmelpenninck van der Oye, W.A. baron (1800-1872), minister van
Binnenlandse Zaken 1-6-1841 tot 15-2-1846, van Buitenlandse Zaken a.i.
21-9-1843 tot 15-10-1843: 230
Schimmelpenninck van der Oye, W.A.A.J. baron (1834-1889), referendaris bij
het departement van Buitenlandse Zaken 1871-1876: 259
Schleinitz, A.G.A. Freiherr von (1807-1885), minister van Buitenlandse Zaken
van Pruisen 1848, 1849-1850 en 1858-1861: 259
Schweinitz, L. von, gezant van Duitsland te Wenen 1871-1876: 321
Scott Murray, familie van Catharine Nixon in Buckinghamshire: 237, 265
Secretan, J.C. (1798-1875), Waals predikant te Den Haag 1828-1860: 223
Selim Effendi, tot het Christendom overgegane Mohammedaan: 248, 249
Shaftesbury, zie Ashley Cooper
Sibbern, G.C. (1816-1901), minister-resident van Zweden te Constantinopel in
1858: 246
Singendonck, jhr. J.A. (1809-1893), griffier van de Eerste Kamer 1850-1877:
264
Sirtema van Grovestins, L.I.D. baron (1841-1869), gezantschapsattaché: 282
Sloet van de Beele, L.A.J.W. baron (1806-1890), gouverneur-generaal van
Ned.-Indië 1861-1866, lid van de Tweede Kamer 1868-1871: 291, 312
Sloet tot Oldhuis, B.W.A.E. baron (1807-1884), econoom, statisticus, lid van
de Tweede Kamer 1849-1860: 303
Sloet van Toutenburg, W.J.Ph. baron (1796-1873), opperhoutvester: 224
Sluiter, J.W. (geb. 1808), conrector van het gymnasium te Rotterdam: 225
Smeth van Alphen, Th.P. baron de (1789-1843): 224
Smyth, Ch., onderwijzer Engels aan de school aan de Prinsengracht te Den
Haag: 223
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Snouckaert van Schauburg, W.C. baron (1823-1886), eerste stalmeester des
Konings: 287
Somersel Maxwell, lid van de Plymouth Brethren in Londen: 239
Son, J.B. van (1804-1875), minister van R.K. Eredienst 15-1-1845 (a.i.),
16-8-1845 tot 25-3-1848: 304
Sonsbeeck, H. van (1796-1865), minister van Buitenlandse Zaken en a.i. van
R.K. Eredienst 1-11-1849 tot 16-10-1852: 238
Sophie, Sophia Frederika Mathilde (1818-1877), echtgenote sinds 1839 van
koning Willem III: 303, 304, 319
Sophie, Wilhelmine Marie Sophie Louise (1824-1897), dochter van koning
Willem II, echtgenote sinds 1842 van Karel Alexander August Johan, groothertog
van Saksen-Weimar-Eisenach: 271
Spaen van Biljoen, A.J. baron van (1776-1848), officier, echtgenoot van Jeanne
M.C. van Zuylen van Nijevelt: 220
Spiegel, jhr. L.P.J. van de (1815-1845), attaché bij het departement van
Buitenlandse Zaken in 1842: 229
Staal van Piershil, jhr. O.D. van der (1853-1937), secretaris van legatie te Wenen
± 1880: 320, 323
Stanley Smith, E.H., 15e graaf van Derby (1826-1893), onderstaatssecretaris
van Buitenlandse Zaken van Engeland 1852-1858: 238
Steengracht van Oosterland, jhr. H. (1808-1875), grootmeester des Konings:
259
Stieltjes, T.J. (1819-1878), lid van de Tweede Kamer 1866-1868, 1869-1878:
293
Stolberg, graaf: 231
Stolberg von Wernigerode, graaf (1837-1986), ambassadeur van Duitsland in
Wenen 1876-1878: 321
Stratenus, A.J.L. baron (1807-1872), minister van Buitenlandse Zaken a.i.
1-2-1862 tot 12-3-1862: 268
Stratford de Redcliffe, zie Canning.
Strens, M.P.H. (1807-1875), lid van de Tweede Kamer 1853-1861, minister
van R.K. Eredienst 14-3-1861 tot 31-1-1862, a.i. van Buitenlandse Zaken
10-11-1861 tot 31-1-1862: 255, 256, 266
Sury, huiseigenaar te Wenen: 318
Swart, A.J. (1815-1897), lid van de Raad van State 1866-1897: 294
Swinderen, jhr. G.R.G. van (1804-1879), lid van de Eerste Kamer 1849-1879:
276
Taets van Amerongen, A.J. baron (1777-1827): 218
Taets van Amerongen, H.J. baron (1822-1887), adjudant van koning Willem
III: 259
Taets van Amerongen, H.M., geb. des Russischen Rijksbarones de Smeth
(1787-1843): 218
Talleyrand-Périgord, C.A. baron de, ambassadeur van Frankrijk te St. Petersburg
1864-1869: 308
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Testa, jhr, Th.E.D. (1811-1860), tweede tolk bij de legatie te Constantinopel
1850-1855: 251
Thile, K.H. baron von (1812-1889), ondersecretaris van staat van Pruisen,
secretaris van staat voor buitenlandse zaken in Duitsland 1870-1873: 273
Thorbecke, J.R. (1789-1872), lid van de Tweede Kamer 1848-1849, 1853-1856,
1856-1862, 1866, 1866-1871, minister van Binnenlandse Zaken 1-11-1849 tot
19-4-1853, 1-2-1862 tot 10-2-1866 en 4-1-1871 tot 5-6-1872: 238, 256, 261,
265, 266, 268, 272, 276, 277, 280, 281, 289, 292, 293, 295, 301, 305, 307
Tiga, graaf, kamerheer aan het Hof te Wenen: 320
Trakranen, N. (1819-1890), lid van de Raad van State 1866, minister van
Koloniën 17-9-1866 tot 20-7-1867: 290, 299
Traun, H., graaf von Abensperg, opperjachtmeester aan het Hof te Wenen: 321
Travers, C.C. (geb. 1822), 1e tolk en kanselier bij de legatie te Constantinopel
1851-1854: 242, 243
Travers, W.A., consul-generaal te Constantinopel 1880-1889: 243
Uhlenbeck, G.H. (1815-1888), minister van Koloniën 1-2-1862 tot 3-1-1863:
268, 269
Urner, Duits gouverneur van Philip van Zuylen van Nijevelt: 276
Vaynes van Brakell, jhr. H.J.L.Th. de (1804-1884), kapitein ter zee: 249
Veen, P. van der (1809-1879), lid van de Tweede Kamer 1850-1866: 293
Vegelin van Claerbergen, jhr. P.B.J. (1808-1879): 322
Verdam, G.J. (1802-1866), docent aan de ‘School ter opleiding tot hoogere
beschaving’ te Den Haag 1828-1838, hoogleraar te Leiden 1839-1866: 223,
225
Verniers van der Loeff, H.C. (1831-1891), lid van de Raad van State 1878-1884:
322
Verschuer, A.D. baron van (1848-1924), majoor tit. der artillerie: 320
Verstolk Azn., A. (1739-1808): 219
Victoria (1819-1901), koningin van Engeland 1837-1901: 238, 239, 244
Vind, C.R.E. (1829-1906), gezant van Denemarken te St. Petersburg 1868-1884:
308
Vinkenbos, mej., gouvernante: 276, 308
Vlissingen, F.H. van (1803-1862), suikerfabrikant: 257
Vos, W. de (overl. 1860), kapitein van de ‘Christiaan Louis’: 255
Vredenburch, E. baron van (1779-1861), gouverneur van Noord-Brabant
1823-1826, van Zeeland 1826-1853: 221
Vreede, G.W. (1809-1880), hoogleraar te Utrecht 1841-1879: 309
Vries Azn., G. de (1818-1890), minister van Justitie 6-7-1872 tot 27-8-1874:
313
Wacker van Son, C.H. de (1760-1827), echtgenote van Philippe J. van Zuylen
van Nijevelt: 219
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Wassenaer van Catwijck, O. baron van (1795-1858): 323
Wbrna und Frauenthal, vorst: 321
Weede, jkvr. J.P. van (1853-1940), echtgenote van jhr. J.H. van Haersma de
With: 319
Weckherlin, K.A. von (1807-1872), privé-secretaris van koningin Sophie sinds
1839: 303
Wellesley, A., 1e hertog van Wellington (1769-1852), Engels veldmaarschalk
en politicus: 239, 245
Wellington, zie Wellesley.
Wilberforce, W. (1759-1833), Engels parlementslid: 269
Wildenbruch, L. von, gezant van Pruisen te Constantinopel in 1854: 246
Wilhelm I (1797-1888), koning van Pruisen 1861-1871, Duits Keizer 1871-1888:
270, 272, 274
Wilkens, C.A. (1829-1914), predikant te Wenen 1861-1879: 322
Willem V (1748-1806), stadhouder der Zeven Provinciën 1766-1795: 219, 230
Willem I (1772-1843), koning der Nederlanden 1813-1840: 230, 234
Willem II (1792-1849), koning der Nederlanden 1840-1849: 217, 222, 230,
233-235, 245, 261, 311
Willem III (1817-1890), koning der Nederlanden 1849-1890, groothertog van
Luxemburg: 236, 237, 252, 253, 259, 260, 262, 264, 271, 281-287, 290, 292-295,
297, 298, 300-307, 310, 311, 320, 323
Willem (1840-1879), prins van Oranje: 294, 300, 310, 311, 313, 323
William IV (1756-1837), koning van Engeland en Hannover 1830-1837: 231
Windisch-Grätz, A. prinz von, grootmeester aan het Hof te Wenen: 319
Wintgens, W. (1818-1895), lid van de Tweede Kamer 1849-1868, 1871-1885,
minister van Justitie 4-1-1868 tot 4-6-1868: 304, 307
Wipff, H. (1804-1866), kapitein ter zee: 255
Wit, J.K. de, consul-generaal te Japan in 1860: 255
Wttewaal van Stoetwegen, jhr. E.W.F. (1840-1908), secretaris van legatie te
St. Petersburg: 311
Wttewaal van Stoetwegen, jhr. H.A. (1812-1866), lid van de Tweede Kamer
1866: 293
Wyse, Sir Thomas (1791-1862), Engels politicus en diplomaat, te Athene
1849-1862: 250
Wyse, W.M., nicht van Sir Thomas: 250
Zschokke, H. (1771-1848), Zwitsers schrijver: 230
Zuylen van Nijevelt, Adriana Maria barones van (1819-1892), dochter van Jan
A., hofdame van prinses Frederik: 232
Zuylen van Nijevelt, Adriana Maria Jacoba Wilhelmina barones van
(1820-1856), zuster: 220, 241, 250
Zuylen van Nijevelt, Anna Elisabeth barones van (1852-1929), dochter: 237,
319, 323
Zuylen van Nijevelt, Arnout baron van (1780-1835), broer van moeder: 218,
221, 323
Zuylen van Nijevelt, Arnoud Jacob baron van (1788-1821), broer van vader:
220
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Zuylen van Nijevelt, Cornelis baron van (1777-1831), oom Cees, broer van
moeder, centrale fi-
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guur van het Haagse Réveil: 223
Zuylen van Nijevelt, Elisabeth Johanna Adriana barones van (1783-1855), tante
Betje: 220-222, 236, 250
Zuylen van Nijevelt, Henriëtte Catherine Martha barones van (1792-1878),
zuster van vader: 220
Zuylen van Nijevelt, Hugo baron van (1781-1853), broer van moeder, minister
van Erediensten 1-3-1841 tot 15-3-1848, van Buitenlandse Zaken a.i. 13-9-1841
tot 6-10-1841: 228, 229, 234, 237, 318
Zuylen van Nijevelt, Hugo Constantijn baron van (1855-1858), zoon: 250, 251
Zuylen van Nijevelt, Hugo Ferdinand baron van (1821-1872), zoon van Jan A.,
lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland: 247, 307, 313, 323
Zuylen van Nijevelt, Jacob van (1699-1753), overgrootvader: 219
Zuylen van Nijevelt, Jacob van (1739-1805), grootvader: 219
Zuylen van Nijevelt, Jacob Abraham baron van (1773-1839), oom Jacques,
broer van moeder, secretaris van Rotterdam: 220, 222, 225-228
Zuylen van Nijevelt, Jacoba Elisabeth barones van (1772-1855), zuster van
moeder: 220, 222, 250
Zuylen van Nijevelt, Jacob Pieter Pompejus baron van (1816-1890), zoon van
Arnout, lid van de Tweede Kamer 1849-1852, 1854-1861, 1864-1867, minister
van Buitenlandse Zaken 16-10-1852 tot 19-4-1853 en 14-3-1861 tot 10-11-1861,
gezant te Parijs 1867-1885: 221, 228, 238, 265-267, 282, 283, 300, 319
Zuylen van Nijevelt, Jan Adriaan baron van (1776-1840), broer van moeder,
gouverneur van Friesland 1826-1840: 221, 228
Zuylen van Nijevelt, Jeanne Marie Catherine barones van (1786-1848), zuster
van vader: 220
Zuylen van Nijevelt, Johanna Henriëtte Francina barones van (1844-1914),
dochter van Jacob P.P.: 282
Zuylen van Nijevelt, Maria Elisabeth Margaretha barones van (1855-1939),
dochter van Hugo F.: 323
Zuylen van Nijevelt, Maria Hugonia barones van (1818-1885), nicht: 323
Zuylen van Nijevelt, Martha Maria barones van (1748-1818), zuster van Philippe
J.: 219
Zuylen van Nijevelt, Philip Julius baron van (1785-1864), broer van moeder,
eigenaar van Hinderstein: 228, 273
Zuylen van Nijevelt, Philip Julius Hendrik graaf van (1853-1913), zoon: 240,
251, 273, 276, 312, 313, 319, 322-324
Zuylen van Nijevelt, Philippe Jules graaf van (1743-1826), grootvader: 218
Zuylen van Nijevelt, Pieter Hendrik baron van (1782-1825), vader, 217-219,
222
Zuylen van Nijevelt, Robert baron van (1859-1911), zoon: 251, 312, 313, 319,
323, 324
Zuylen van Nijevelt, Susanna Martha barones van (1787-1830), moeder: 218,
220-222
Zuylen van Nijevelt, Susanne Everdine van (1740-1812), zuster van Philippe
J.: 219
Zuylen van Nijevelt, Susanne Henriëtte barones van (1781-1832), zuster van
vader: 220
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Zuylen van Nijevelt, Susette Ida barones van (1851-1932), dochter: 237, 263,
309, 319, 323
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J.P.P. Baron van Zuylen van Nijevelt en de
kabinetsformaties van 1861 en 1866
bewerkt door G.J. Hooykaas
De verkiezingen voor de Tweede Kamer van mei/juni 1853 werden beheerst door
de gevolgen van de Aprilbeweging. De uitslag betekende een groot sukses voor de
antirevolutionairen en een duidelijke nederlaag voor de liberalen. Thorbecke werd
in de vijf kiesdistrikten boven de grote rivieren waar hij kandidaat was gesteld,
verslagen. In 's-Hertogenbosch haalde de liberale leider het eveneens niet, maar in
Breda en Maastricht werd hij gekozen. Het is typerend voor de houding van Willem
III dat deze daarna het beschermheerschap van de afdelingen Maastricht en Breda
van de Maatschappij van Landbouw neerlegde1.
In de verkiezingsstrijd sneuvelde een aantal Thorbeckeanen, onder wie Jacob
Pieter Pompejus baron van Zuylen van Nijevelt2. De in april afgetreden minister van
Buitenlandse Zaken werd door de kiezers afgestraft voor het onheil dat mede door
zijn toedoen over protestants Nederland was gekomen. In het dubbele kiesdistrikt
Zutphen dat de Gelderse baron in 1850 en 1852 naar de Tweede Kamer had
afgevaardigd, werd hij verslagen door Schimmelpenninck van der Oye en Van der
Brugghen. In 's-Gravenhage, eveneens een dubbel distrikt, werd Van Zuylen
voorbijgestreefd door Boreel van Hogelanden en Baud, en toen de laatste bedankte,
bij een tweede herstemming nog eens door Rijk.
In de agitatie rond de verkiezingen gebeurden opmerkelijke dingen. Aan de
Zutphense liberaal Roosegaarde schreef Van Zuylen, dat men te 's-Gravenhage had
gedreigd ‘met de verplaatsing der koninklijke residentie naar elders indien ik werd
benoemd! Dat noemt men vrije verkiezingen, waarop geenerlei drukking hoegenaamd
wordt uitgeoefend’3.
De nederlaag kwam hard aan en Van Zuylen zag de toekomst somber in. ‘De
liberale partij in de Kamer is zoo goed als vernietigd. Het ministerie zal in eene
reactionaire meerderheid een getrouwe bondgenoot vinden om ons op legale wijze
van onze regten en vrijheden te beroven’4.
Zo'n vaart zou het echter niet lopen, en bij de periodieke verkiezingen voor de
helft van de Tweede Kamer in 1854 boekten de liberalen suksessen. In

1
2

3
4

[D. Koorders], ‘De Aprilbeweging’, De Gids, XVIII (1854) 610.
Zie voor zijn karrière tot 1853 ‘Herinneringen van J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt,
kamerlid en minister, 1849-1853’, G.J. Hooykaas, ed. Nederlandse Historische Bronnen, I
('s-Gravenhage, 1979) 239-274.
Koninklijke Bibliotheek, Handschriften no. 133 M 91, dd. 7 juni 1853. Vgl. de in noot 1
aangehaalde plaats.
Ibidem, dd. 17 mei 1853.
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's-Gravenhage moest Van Zuylen het wederom afleggen tegen Rijk, maar in Zwolle
slaagde hij er in de antirevolutionaire voorman Groen van Prinsterer die in dit distrikt
een jaar eerder Thorbecke had verslagen, de loef af te steken. Thorbecke wenste zijn
vriend met deze overwinning in hartelijke bewoordingen geluk. ‘Eere aan mijne
geboortestad, die op de schoonste wijze van hare dwaling terugkwam! Nu is zij weer
waardig, dat hare zonen haar met achting en liefde noemen. Uwe benoeming is voor
ons allen een feest’5.
Teruggekeerd in de Kamer schaarde Van Zuylen zich bij de oppositie van de
liberalen tegen het kabinet-Van Hall, dat ook voor hem het ministerie van ‘de
tegenovergestelde rigting’ was6. De samenwerking met Thorbecke was uitstekend.
In januari 1855 stelde de leider van de ‘constitutionelen’ hem voor om samen in stilte
een wetsontwerp tot regeling van de afkoopbaarheid van de tienden voor te bereiden7.
Mede door bemiddeling van Thorbecke werd Van Zuylen in 1856 voorzitter van de
‘Vereeniging van Constitutionelen’8. De verhoudingen tussen de ‘bondgenoten’ bleef
ook goed tijdens de oppositie tegen het kabinet-Van der Brugghen.
Toen dit ministerie in 1858 moest aftreden wenste Willem III een kabinet dat was
samengesteld uit liberalen van diverse schakering, maar met uitsluiting van de
Thorbeckeanen. Rochussen werd formateur, Van Bosse trad op als medeformateur.
De eerstgenoemde die meestal konservatief wordt genoemd, moet tot de rechtervleugel
van de konservatief-liberalen worden gerekend. Van Bosse had deel uitgemaakt van
het ministerie-Thorbecke, had daarna in de Kamer tot de ‘bondgenoten’ behoord,
maar was geen echte Thorbeckeaan. De formatie slaagde en het kabinet presenteerde
zich in de Kamer als ‘gematigd liberaal’9. Voor Thorbecke moet het optreden van
dit ministerie een grote teleurstelling zijn geweest, niet alleen omdat hij door vriend
en vijand buiten de formatie was gehouden10, maar ook door het toe-

5
6
7

8

9
10

Algemeen Rijksarchief, archief J.P.P. van Zuylen van Nijevelt.
Verslag van de Handelingen der Staten-Generaal. Zitting 1854-1855. Bijblad tot de
Nederlandsche Staats-Courant ('s Gravenhage, 1855), Tweede Kamer, 67.
Algemeen Rijksarchief, archief Thorbecke no. 66. Van deze samenwerking zou niets komen
omdat Sloet tot Oldhuis reeds een dergelijk ontwerp voorbereidde dat in de zitting 1855-1856
werd ingediend.
Mededeling drs. J.H. von Santen. Vgl. C.W. de Vries, De ongekende Thorbecke (Amsterdam,
1950) 184 noot 1 en J.C. Boogman, Rondom 1848. De politieke ontwikkeling van Nederland
1840-1848 (Bussum, 1978) 147-148.
Verslag van de Handelingen der Staten-Generaal. Zitting 1857-1858. Bijblad tot de
Nederlandsche Staats-Courant ('s Gravenhage, 1858), Tweede Kamer, 422.
Vgl. W.J. van Welderen Rengers, Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland
van 1849 tot 1901, I (4e dr.; 's-Gravenhage, 1948) 184 noot 1 en C.W. de Vries,
Overgrootvader koning Willem III (Amsterdam, 1951) 184.
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treden van zijn oud-leerling en protégé Van Tets van Goudriaan. Van Zuylen heeft
zich tegen deze politieke ontwikkeling niet afwijzend opgesteld. Het zgn. fusiekabinet
veroorzaakte verdeeldheid in het kamp der ‘constitutionelen’.
Na het aftreden van het ministerie Rochussen-Van Bosse formeerde Van Hall in
1860 een nieuw kabinet. Van Zuylen werd gevraagd voor Financiën. Hij bedankte.
Als eerste en belangrijkste reden voor zijn weigering gaf hij aan Rochussen op zich
‘totaal ongeschikt’ te achten voor Financiën. Daaraan voegde Van Zuylen een tweede
reden toe, die tekenend is voor de politieke ontwikkeling die hij doormaakte: ‘ik
weet dat op het politiek terrein noch eeuwig durende alliantien noch voortdurende
antipathien kunnen of moeten bestaan. Veranderde tijden en omstandigheden, brengen
soms personen te zamen van wie men dit niet zou verwacht hebben. Ik heb mij
gelukkig op een onafhankelijk standpunt geplaatst dat mij veroorlooft aan deze
waarheid eene ruime toepassing te geven. Nogtans, ik gevoel het, zou mijne
tegenwoordigheid in een ministerie door den heer Van Hall gevormd, mijzelve
discrediteren en daardoor het ministerie verzwakken’11.
Events Thorbecke bestreed Van Zuylen de man van 1853 die nu als
minister-president optrad, maar in hoeverre waren beide opposanten nog
‘bondgenoten’?12
Een nieuwe situatie ontstond in 1861. Van Hall trad af en de overige ministers
volgden hem spoedig. De koning verzocht Van Heemstra als formateur op te treden,
en Van Zuylen ging als medeformateur fungeren. Thorbecke werd weer voorbijgegaan.
Het verslag van de kabinetsformatie dat Van Heemstra de koning aanbood, bevat
een passage die duidelijker dan Van Zuylens memorie over de formatie weergeeft
hoe de nieuwe kombinatie over Thorbecke dacht. De aanstaande ministers legden
aan de koning voor ‘de wenschelijkheid om den heer Thorbecke eene positie aan te
bieden in staat om voor goed een einde te maken aan zijne voortdurende oppositie,
en geschikt tevens om 's mans groote talenten te kunnen benuttigen. Wij hebben
gedacht dat het misschien in Uwer Majesteits bedoeling zou kunnen liggen den heer
Thorbecke met den rang van minister van Staat te benoemen tot vice president van
den Raad van State, in welke betrekking hij voorzeker gewigtige diensten aan den
lande zou kunnen bewijzen’13.

11
12

13

Zie noot 5.
Het is opmerkelijk dat Van Zuylen op 26 november 1860 in dezelfde rede waarin hij een
aanval deed op Van Hall, het opnam voor het kabinet Rochussen-Van Bosse met de formatie
waarvan hij ‘nog al naauwkeurig’ bekend meende te zijn. Zie Verslag van de Handelingen
der Staten-Generaal Zitting 1860-1861. Bijblad tot de Nederlandsche Staats-Courant ('s
Gravenhage, 1861), Tweede Kamer, 289.
Algemeen Rijksarchief, archief Kabinet des Konings no. 4264, exh. 25 maart 1861 la Q2
geheim.
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Spotprent op het optreden van Van Zuylen als woordvoerder van het ministerie Van Heemstra-Van
Zuylen van Nijevelt Uit de Nederlandsche Spectator (ig. 1861)
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Van Zuylen die de portefeuille van Buitenlandse Zaken voor zijn rekening nam, trad
op als de politieke woordvoerder van het kabinet waarin drie ministers waren
opgenomen die onder Van Hall hadden gediend. Toen hij de nieuwe kombinatie aan
de Kamer voorstelde behandelde hij de vraag: ‘zal men voortgaan op den weg sedert
1858 bewandeld? Zal men andermaal trachten verschillende, in zeker opzigt
onvereenigbare elementen in één Ministerie bijeen te brengen, of, zal men in meerdere
homogeneïteit een waarborg zoeken voor betere zamenwerking? Die vraag werd in
laatstgemelden zin beantwoord, en die beantwoording heeft geleid tot de zamenstelling
van het Kabinet gelijk het is opgetreden’. Hoewel het niet zijn bedoeling was ‘een
zoogenaamd programma’ te geven, ging Van Zuylen uitvoerig in op de te voeren
koloniale politiek die ‘behoudend’ zou zijn. In dit verband merkte hij op: ‘De ware
liberaliteit bestaat niet in het doordrijven van beginselen, op zich zelve waar en goed,
maar welker toepassing op een gegeven oogenblik en in een bestaanden toestand
groote en overwegende belangen in gevaar brengt. Integendeel, ware liberaliteit
onderscheidt zich daarin van doctrinaire strengheid, dat zij de omstandigheden telt
en weegt, en bereid is daaraan opofferingen te doen. Ware liberaliteit schuwt de
dwingelandij in al hare vormen, dus ook het onverbiddelijk dwangjuk van een
beginsel’. Aan het slot van zijn rede sprak de minister de verwachting uit dat de
Kamer samen met het ministerie het bewijs zou leveren ‘dat het liberaal element
eene levenskracht bezit waardoor het, ook na lange sluimering, weet op te bouwen,
en wat het opgebouwd heeft te behouden’14.
De programmatische stelling ‘liberaal in Nederland, behoudend in Indië’ lokte in
de Kamer veel diskussie uit. Thorbecke, en hij was bepaald niet de enige, bestreed
die stelling met kracht en noemde Van Zuylen ‘mijn ouden bondgenoot’15. De
verwijdering die in 1858 tussen beiden was ontstaan, was geëvolueerd tot een
scheiding der geesten, tot een breuk. In de literatuur wordt deze ontwikkeling
verklaard uit de invloed van Rochussen met wiens dochter Van Zuylen in 1857 was
getrouwd16. Daarnaast dient gewezen te worden op de betekenis van de
kabinetsformatie van 1858. In zijn memorie van 1861 noemt Van Zuylen het jaar
1858 als een keerpunt in zijn politieke loopbaan. Het optreden van het fusiekabinet
is voor de politieke ontwikke-

14

15

16

Verslag Handelingen 1860-1861, Tweede Kamer, 577-579. Vgl. J.A. de Bruyne en N. Japikse,
Staatkundige geschiedenis van Nederland in onzen tijd (6 dln.; Leiden, s.a.), II, 366-371 en
Van Welderen Rengers, Schets, I, 239-243.
Verslag Handelingen 1860-1861, Tweede Kamer, 700. Vgl. De onuitgegeven parlementaire
redevoeringen van mr. J.R. Thorbecke, G.G. van der Hoeven, ed. (6 dln.; Arnhem, s.a.), V,
367. Zie voor een samenvatting van de diskussie De Bruyne en Japikse, Staatkundige
geschiedenis, II, 371-377.
Zie bijvoorbeeld J.C. Boogman in Algemene geschiedenis der Nederlanden, XII (Haarlem,
1977) 398.
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ling van meer liberalen van grote betekenis geweest. Bestudering van de wijze waarop
de kombinatie Rochussen-Van Bosse in de Tweede Kamer en in de pers is ontvangen
en van de oppositie van de Thorbeckeanen zou gegevens kunnen opleveren voor de
hypothese van 1858 als keerpuntjaar17.
Het tweede ministerschap van Van Zuylen heeft niet lang geduurd. Hoewel hij als
woordvoerder van het kabinet in de Kamer de ‘meerdere homogeneïteit’ had
beklemtoond, ontstond er al spoedig twijfel over de eensgezindheid tussen Van
Zuylen en zijn kollega van Koloniën Loudon. Inderdaad brak er tussen deze ministers
een konflikt uit over de koloniale politiek. In deze krisis kozen de overige ministers
en vervolgens ook de koning de zijde van Loudon. Op 10 november 1861 werd aan
de minister van Buitenlandse Zaken ontslag verleend18.
Na het aftreden van Van der Maesen de Sombreff is er in januari 1864 sprake van
geweest dat Van Zuylen op Buitenlandse Zaken zou terugkeren. Thorbecke, toen
minister van Binnenlandse Zaken, had zich ‘buitengewoon gunstig’ over hem
uitgelaten. De direkteur van het Kabinet des Konings De Kock had daarop Van
Zuylen laten polsen. Deze was bereid ‘alles uit te wisschen wat naar persoonlijke
vete of rancune zweemt’, maar achtte zich gebonden aan het programma van 1861
dat echter door ‘ieder waarachtig Nederlandsch liberaal’ kon worden onderschreven.
Fransen van de Putte verlangde ‘niets liever’ dan met Van Zuylen in één kabinet te
zitten maar onderkende het verschil van inzicht over de koloniale politiek. Rochussen
was tegen toetreding van zijn schoonzoon tot het ministerie-Thorbecke. Toen De
Kock Van Zuylen bij de koning ter sprake bracht reageerde Willem III afwijzend:
hij zou het de baron stellig afraden. ‘Wij moeten hem bewaren, voor het oogenblik
dat dit cabinet aftreed[t]’19. De kandidatuur van Van Zuylen was daarmee van de
baan. Een polsing door de leider van het ministerie heeft niet plaatsgevonden.
Thorbecke, wiens standpunt over deze kandidatuur niet bekend is, kon dan ook het
gerucht terecht tegenspreken20.
In juni 1864 werd Van Zuylen, na mislukte pogingen te Rotterdam en

17
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20

Misschien maakt het archiefmateriaal een onderzoek naar de formatie van het ministerie
Rochussen-Van Bosse mogelijk.
Zie De Bruyne en Japikse, Staatkundige geschiedenis, II, 396-398, Van Welderen Rengers,
Schets, I, 247-249 en J.P. Duyverman, ‘Unieke gebeurtenissen-1861’, Tijdschrift voor
Openbaar Bestuur, XII (1976) 237-240.
In het najaar van 1862 had Van der Maesen Van Zuylen willen laten benoemen tot gezant
te Parijs. Willem III wilde echter Lightenvelt in Parijs handhaven en Van Zuylen in Nederland
achter de hand houden als kandidaat-minister voor Buitenlandse Zaken voor het geval het
ministerie-Thorbecke aftrad. Mede daarom had Van Zuylen geweigerd voor de benoeming
in aanmerking te komen. Zie noot 5.
Groen van Prinsterer. Schriftelijke Nalatenschap. Briefwisseling, III, H.J. Smit, ed. Rijks
Geschiedkundige Publicatiën XC ('s-Gravenhage 1949) 673.
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Zwolle, opnieuw in de Tweede Kamer gekozen: in het kiesdistrikt 's-Gravenhage
versloeg hij het liberale kamerlid Gevers Deynoot. Bij de algemene beraadslagingen
in de Kamer over de begroting van 1865 verweet Van Zuylen de liberalen van mening
te zijn veranderd en deed hij een felle aanval op het ‘Thorbeckianisme’. Uitgedaagd
om zijn standpunt nader toe te lichten, noemde hij de liberalen ‘bovendien en bovenal
Thorbeckianen’. ‘Daardoor geloof ik juist dat de waarde van uw liberalisme
vermindert, dat is het alliage waardoor uw liberalisme van slecht allooi wordt. En
wanneer wij nu dit in het oog houden, wanneer men dit op de denominatie van liberaal
en conservatief toepast, dan - - - zeg ik: ja, ik: geloof dat in het conservatisme, zoo
als ik dat opvat, levensbeginsel ligt. - - - Gij zijt Thorbeckianen gebleven; ik niet.
Gij stelt u een levend type van de liberale beginselen voor; ik niet. Gij beschouwt
mijne insurrectie tegen uw hoofd als eene verzaking van liberale beginselen; ik geloof
juist daardoor eene schrede gezet te hebben op den weg die naar ware liberaliteit
voert, en ik zal ieder uwer van harte geluk wenschen die den moed heeft, even als
ik gedaan heb, zijne vrijheid te hernemen’21. De voormalige ‘constitutioneel’ die
meende personen te hebben losgelaten om beginselen te behouden22, evolueerde
steeds verder in konservatieve richting.
Deze ontwikkeling van liberaal via konservatief-liberaal tot konservatief is niet
eenvoudig te verklaren. Waarschijnlijk is ongenoegen, ja irritatie over Thorbeckes
wijze van oppositie voeren van invloed geweest23. Wellicht heeft ook een rol gespeeld
dat baron Van Zuylen toch te zeer aristokraat was en in de praktijk de touwtjes in
handen wilde houden. Als deze veronderstelling24 juist zou zijn, zou de verklaring
primair een eliteprobleem zijn.
Toen in 1866 eerst Thorbecke en Olivier aftraden en vervolgens bleek dat het
gerekonstrueerde kabinet zich in de Tweede Kamer niet staande kon houden, heeft
Van Zuylen op een nieuw ministerschap gerekend. Aspekten van de koloniale politiek
veroorzaakten diepgaande verdeeldheid in de liberale gelederen. De koning verzocht
de konservatief Mijer om zich met de formatie te belasten. Deze weigerde. Daarna
werd aan graaf Van Zuylen van Nijevelt de formatieopdracht verleend. Hieraan is
het een en ander voorafgegaan. Aanvankelijk had Willem III van graaf Van Zuylen
niet willen horen en had hij aan baron Van Zuylen op Buitenlandse Zaken gedacht.
Mackay had er echter op gewezen dat de baron in de Tweede Kamer niet goed zou
vallen omdat hij
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22
23
24

Verslag van de Handelingen der Staten-Generaal. Zitting 1864-1865. Bijblad tot de
Nederlandsche Staats-Courant ('s-Gravenhage, 1865), Tweede Kamer, 190. Vgl. J.T. Buys,
‘De donkere dagen vóór Kersmis’, De Gids, XXIX (1865) 1-24, De Bruyne en Japikse,
Staatkundige geschiedenis, III, 136-142 en Van Welderen Rengers, Schets, I, 307-309.
Verslag Handelingen 1864-1865, Tweede Kamer, 191.
Zie voor Van Zuylens kritiek op Thorbeckes oppositie in 1849 ‘Herinneringen van J.P.P.
baron van Zuylen van Nijevelt’, 246.
De hypothese is van prof. dr. J.C. Boogman.

Nederlandse historische bronnen 2

360
van politieke richting was veranderd, liefst vier maal volgens de vice-president van
de Raad van State. De koning had daarop besloten: ‘S'il ne serait pas une face dans
le Ministère, je ne veux pas de lui’, en was teruggekomen op de graaf die hij eerder
had afgewezen25. Graaf Van Zuylen die bij de formatie werd ter zijde gestaan door
Mijer, liet zijn neef de baron buiten het kabinet.
Deze ontwikkeling is voor Van Zuylen, die de belangrijkste woordvoorder van de
konservatieven in de Kamer was geworden, een grote teleurstelling geweest. Hij
voelde zich gegriefd en trok zich in het jaar daarop uit de binnenlandse politiek terug.
Op voordracht van zijn neef liet hij zich benoemen tot gezant te Parijs en nam hij
afscheid van de Kamer.
Achttien jaar heeft Van Zuylen de Nederlandse belangen in Parijs behartigd.
Aanbiedingen om van positie te veranderen, wees hij van de hand. Achtereenvolgens
weigerde hij in aanmerking te komen voor benoeming tot gezant in Londen (1871),
tot gouverneur-generaal van Indië (1874) en tot kommissaris des konings van
Gelderland (1880). Hij wenste zelfs geen nieuw ministerschap meer. Toen hem door
Van Lynden van Sandenburg tijdens diens (overigens mislukte) formatiepoging in
1873 de portefeuille van Buitenlandse Zaken werd aangeboden, weigerde Van Zuylen
wederom. Aan de kabinetsformateur schreef hij deze motivering: ‘Het zou mij hartelijk
leed doen het tot stand komen eener ministeriële combinatie te bemoeijelijken die,
te oordeelen naar hetgeen U mij daarvan mededeelt, mijn volle sympathie zoude
hebben; maar ik kan niet gelooven dat mijne deelneming daaraan van genoegzaam
gewigt zoude zijn om die combinatie als mislukt te beschouwen indien ik mij daaraan
onttrek. De ondervinding die ik mogt hebben opgedaan in mijne tegenwoordige
betrekking, komt mij vóór meer dan opgewogen te worden door het nadeel dat
herinneringen uit mijn vroegere politieke loopbaan, en eene op vele punten gewijzigde
overtuiging aan een conservatief ministerie waaraan ik deel zou nemen, kan
toebrengen’26.
In 1885 werd aan Van Zuylen op zijn verzoek ontslag verleend. Hij trok zich terug
op zijn landgoed De Ehze bij Almen. Drie jaar later liet hij zich de verkiezing tot lid
van de Eerste Kamer welgevallen. In 1889, een jaar voor zijn overlijden, werd hij
benoemd tot minister van Staat.
Over zijn heroptreden als minister in 1861 schreef Van Zuylen een memorie (hierna
I). Dit gedenkschrift is minder belangwekkend dan de eerder gepubliceerde
herinneringen27. De schrijver laat de rol die Rochussen bij de kabinetsformatie heeft
gespeeld, buiten beschouwing en koestert zich in het vertrouwen van de koning
terwijl de kontouren van het konflikt met Loudon zich al moeten hebben afgetekend.
Aan de andere kant bevat de memorie interessante gegevens, zoals de visie van de
koning op de rol van Van Hall in 1853 en de
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J.P. Duyverman, ‘De formatie van het kabinet Van Zuylen van Nijevelt-Heemskerk’,
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, XCIV (1979) 85.
Zie noot 5.
Zie noot 2.
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zinsnede over het keerpuntjaar 1858. Ook als men aanneemt dat Van Zuylen de
invloed van zijn schoonvader heeft willen verzwijgen, blijft die passage van belang.
Tijdens de kabinetsformatie van 1866 schreef Van Zuylen aan zijn neef een
uitvoerige brief (hierna III). Uit dit schrijven en de daarbij behorende korte memorie
(hierna II) blijkt duidelijk hoezeer de baron zich miskend en gegriefd achtte. Deze
gevoelens zijn zeker niet onbegrijpelijk. Het oordeel van de koning uit 1862 en 1864
was Van Zuylen bekend. Bovendien is de verklaring van de kabinetsformateur aan
enige aangezochte ministers dat zijn neef akkoord ging, wel zeer merkwaardig. Aan
de andere kant moet worden opgemerkt dat het advies van Mackay aan de koning
plausibel lijkt. Van Zuylens heftige, soms onbesuisde aanvallen op politieke
tegenstanders en zijn uitdagende opinie dat niet hij maar anderen van richting waren
veranderd, hadden zijn gezag in de Kamer aangetast. Waarschijnlijk maakte graaf
Van Zuylen in zijn antwoord aan zijn neef daarop een toespeling door te schrijven
nimmer bewijs te hebben gegeven van ‘wisseling in mijne overtuiging’. In dit
antwoord ging de graaf de vraag naar de politieke kleur van het geformeerde kabinet
uit de weg: het was een ‘gemengd ministerie’. Of het antirevolutionaire element zou
overheersen hing af van de kleur die men aan Mijer toeschreef. In ieder geval kon
het niet de taak van de kabinetsformateur zijn om van het onderwijs ‘de eerste questie’
te maken. Dat zou rechtstreeks ingaan tegen 's konings uitdrukkelijke wens om naast
de koloniale politiek de problematiek van de buitenlandse betrekkingen centraal te
stellen28.
Tijdens de bewerking heb ik herhaaldelijk de ontwerp-inventaris kunnen inzien
die de heer S.F.M. Plantinga van het archief van J.P.P. van Zuylen van Nijevelt heeft
gemaakt. Ik betuig hem daarvoor mijn erkentelijkheid.
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J.P.J.A. aan J.P.P. van Zuylen van Nijevelt, 29 mei 1866. Zie noot 5.
Na de kabinetsformatie brak Groen van Prinsterer met graaf Van Zuylen wegens diens
verzaking van beginselen! Zie Groen van Prinsterer. Briefwisseling, III, no. 1304.
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[Tekst]
I Pro memoria. Benoeming tot minister van Buitenlandsche Zaken in
maart 18611
Den 7den maart 1861 ontving ik een bezoek van den heer Van Heemstra, minister
van Binnenlandsche Zaken2, door Z.M.3 belast met de zamenstelling van een nieuw
ministerie. Ik wist vooraf dat het doel van dit bezoek geen ander was dan mij in het
nieuwe kabinet eene plaats aan te bieden. De heer Van Heemstra zeide mij, dat het
naar aanleiding was van het besprokene met den koning in eene conferentie op den
vorigen dag gehouden, dat hij mij deze aanbieding deed; dat Z.M. zeer wenschte dat
ik het gedane aanbod zoude aannemen; dat de heer Van Tets4 wien de portefeuille
van Financiën was aangeboden, die alleen had aangenomen onder voorwaarde, dat
ik in de nieuwe combinatie zou worden opgenomen; dat mijne weigering zou doen
mislukken wat met zoo veel moeite was tot stand gebragt enz.
Er waren voor mij intusschen verschillende redenen om dat aanbod niet zoo gaaf
aan te nemen. Ofschoon ik persoonlijk den heer Van Heemstra hoogachtte, kwam
het mij toch bedenkelijk voor, nevens hem in een ministerie plaats te nemen. Ik had
gestemd tegen de spoorweg-wet door hem voorgedragen5. Ik had mij met zijne
begrooting waarop eene globale som van 10 millioen voor spoorwegen voorkwam,
niet kunnen vereenigen6. Daarenboven de heer Van Heemstra was lid geweest van
het ministerie Van Hall7 en was daardoor

1

2

3
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5

6
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Algemeen Rijksarchief, archief J.P.P. van Zuylen van Nijevelt. Een afschrift van de hand
van E. barones van Zuylen van Nijevelt-Rochussen berust in het Algemeen Rijksarchief in
het archief J.P.J.A. van Zuylen van Nijevelt, kollektie no. 105, no. 94.
S. baron van Heemstra 1807-1864, kommissaris des konings van Utrecht 1850-1858 en van
Zeeland 1858-1860, minister van Binnenlandse Zaken 1860-1862, lid Tweede Kamer
1862-1864.
Willem III 1817-1890, koning der Nederlanden 1849-1890.
Jhr. J.G.H. van Tets van Goudriaan 1812-1885, kommissaris des konings van Zeeland
1853-1858, minister van Binnenlandsche Zaken 1858-1860 en van Financiën 1861-1862.
Op 27 juli 1860 had de Tweede Kamer het wetsontwerp tot aanleg van spoorwegen voor
rekening van de staat met 49 tegen 23 stemmen aangenomen. Van Zuylen behoorde met
Thorbecke tot de tegenstemmers. Vgl. J.H. Jonckers Nieboer, Geschiedenis der Nederlandsche
spoorwegen 1832-1938 (2e dr.; Rotterdam, 1938) 94: ‘De meest principieele tegenstander
[van het wetsontwerp] was de heer Van Zuylen van Nijevelt, wiens groote grief was, dat de
Regeering juist datgene voorstond, waartegen zich de meerderheid der vertegenwoordigers
herhaaldelijk verklaard had’.
De begroting van Binnenlandse Zaken voor 1861 was op 4 december 1860 door de Tweede
Kamer met 49 tegen 21 stemmen goedgekeurd. Ook nu behoorden Van Zuylen en Thorbecke
tot de tegenstemmers.
F.A. baron van Hall 1791-1866, minister van Buitenlandse Zaken 1853-1856, verheven in
de adelstand met de titel van baron 1856, lid Tweede Kamer 1858-1860, minister van
Financiën en voorzitter van de Raad van Ministers 1860-1861.
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op een ander politiek standpunt geraakt dan zijne antecedenten anders zouden hebben
medegebragt. Moest de heer Van Heemstra in het nieuwe kabinet de eerste man, de
toongever zijn, het stond te vreezen dat zijne nieuwe ambtgenoten, door zijne vroegere
alliantie met Van Hall, in een verkeerd daglicht zouden verschijnen.
Er was nog een andere reden die mij het optreden in dit kabinet weinig aanlokkelijk
maakte. Sedert eenige maanden was er herhaaldelijk en ernstig sprake geweest van
mijne benoeming tot gouverneur generaal van Nederlandsch Indie. Ik wist dat ik in
den ministerraad herhaaldelijk voor die betrekking was voorgedragen geweest8, en
dat, zoo de benoeming geene plaats had gehad, dit in verband stond met de
omstandigheden die zedert de aftreding van den minister Rochussen9 het ministerie
in een voortdurende toestand van crisis hadden doen verkeeren. Vele mijner vrienden
beschouwden mijne benoeming zoo goed als zeker, en ik zelf had mij langzamerhand
zoodanig aan het denkbeeld gewend, dat ik er over heen was, en de groote
moeijelijkheden aan die betrekking verbonden voor mij geene hinderpaal meer waren.
Nu kwam daar onverwacht de aanbieding van de portefeuille van Buitenlandsche
Zaken. Nam ik die aan, dan moest ik van het gouverneur-generaalschap afzien, en
toch scheen die betrekking uit alle oogpunten mij meer wenschelijk toe dan eene
ministeriele portefeuille.
Al deze redenen, die ik hier slechts aanstip, maakten mij huiverig om in het mij
gedane voorstel te treden en ik gaf dus aan den heer Van Heemstra te kennen dat ik,
hoe vereerd ook door zijn aanbod, evenwel zwarigheid moest maken het aan te nemen.
Toen de heer Van Heemstra vertrokken was, schreef ik aan den koning dat ik mij
hoogst vereerd gevoelde door het aanbod mij namens Z.M. gedaan en dat ik, ofschoon
ik zwarigheid moest maken dat aanbod aan te nemen, er den hoogsten prijs op moest
stellen aan Z.M. in persoon de redenen die mij weerhielden, mede te deelen10.
Weinige oogenblikken daarna kreeg ik door den adjudant van dienst de uitnoodiging
om bij Z.M. te komen. Ik begaf mij naar het paleis en vond daar den heer Van
Heemstra. Wij werden onmiddelijk bij Z.M. toegelaten. De

8
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Volgens de notulen is er in de Raad van Ministers slechts één keer (op 17 januari 1861) een
naam voor het gouverneur-generaalschap genoemd. De notulen vermelden de naam van die
kandidaat overigens niet. Vgl. voor Van Zuylen Van Welderen Rengers, Schets, I, 243 noot
1 en Duyverman, ‘Unieke gebeurtenissen’, 238.
J.J. Rochussen 1797-1871, lid Tweede Kamer 1852-1857, minister van Koloniën 1858-1861
(1 januari), lid Tweede Kamer 1864-1869.
Deze brief is in het Koninklijk Huisarchief noch in het Algemeen Rijksarchief aangetroffen.
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koning zeide tot mij: de heer Van Heemstra heeft U mijn wensch kenbaar gemaakt;
mag ik weten wat U weerhoudt daaraan te voldoen?
Ik antwoordde dat nu de koning het niet noodig had geacht de Tweede Kamer te
ontbinden nadat zij de begrooting van Kolonien had verworpen11, het mij noodzakelijk
scheen dat er een ministerie optrad waarvan het zich liet voorzien dat het in die Kamer
eene behoorlijke meerderheid zou hebben; dat het mij echter twijfelachtig voorkwam
of dat doel, door mijne optreding, op dit oogenblik zou worden bereikt; dat ik
waarschijnlijk aan de behoudende partij te liberaal zou toeschijnen, terwijl de liberalen
mij nimmer zouden vergeven dat ik mij van den heer Thorbecke12 los maakte; dat
dit laatste voor mij, wel is waar, geen bezwaar kon maken, daar ik zedert lang vast
besloten was, nimmer en in geen geval met den heer Thorbecke wederom als minister
op te treden13, maar dat ik den koning moest waarschuwen dat hij, door mij te
benoemen, al de inconvenienten zoude hebben van een liberaal ministerie, zonder
daarmede de liberale partij tevreden te stellen. Ik raadde dus den koning aan, mij los
te laten en zich te wenden tot mijn neef den graaf Van Zuylen van Nijevelt14. Deze
was afgetreden wegens gebrek aan overeenstemming met den toenmaligen president
van den ministerraad den heer Van Hall. Hij stond bij de behoudende partij goed
aangeschreven terwijl zijne houding tegenover den heer Van Hall hem zoo niet de
simpathie der liberale partij verworven, dan toch op haar een zeer gunstigen indruk
gemaakt had. Zijn optreding zou, beter dan de mijne, aan de behoefte van het
oogenblik voldoen. Mogt de koning daartoe niet genegen zijn, dan raadde ik hem
zich te wenden tot den heer Van Reenen15, voorzitter der Tweede Kamer en daar
hoog aange-
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Op 14 december 1860 was de begroting van Koloniën voor 1861 door de Tweede Kamer
met 41 tegen 28 stemmen verworpen. Van Zuylen behoorde tot de voorstemmers (hij had
echter niet het woord gevoerd om Rochussen te verdedigen), Thorbecke tot de tegenstemmers.
Het was ‘één van de eerste keren dat de Tweede Kamer een begroting verwierp om redenen
buiten de begroting gelegen om een minister tot aftreden te dwingen’. C. Fasseur,
Kultuurstelsel en koloniale baten. De Nederlandse exploitatie van Java 1840-1860 (Leiden,
1975) 191-192. Rochussen had de koning het plan doen opgeven om de Kamer te ontbinden.
Zie ‘De autobiografie van Jan Jacob Rochussen (1797-1871)’, R. Reinsma, ed. Bijdragen en
Mededelingen van het Historisch Genootschap, LXXIII (1959) 130.
J.R. Thorbecke 1798-1872, lid Tweede Kamer 1853-1862, minister van Binnenlandse Zaken
1862-1866.
Zie voor het standpunt van Van Zuylen in januari 1864 inleiding, 358.
J.P.J.A. graaf van Zuylen van Nijevelt 1819-1894, gezant te Konstantinopel en Athene
1855-1860 respektievelijk 1856-1860, minister van Buitenlandse Zaken 1860-1861, lid
Tweede Kamer 1861-1862, gezant te Berlijn, Dresden en Weimar 1862-1865, lid Tweede
Kamer 1865-1866, minister van Buitenlandse Zaken 1866-1868.
G.C.J. van Reenen 1818-1893, minister van Binnenlandse Zaken 1853-1856, lid, tevens
voorzitter Tweede Kamer 1858-1869.
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schreven. De heer Van Reenen zoude, naar mijne schatting, veel beter dan ik geschikt
zijn om eene behoorlijke meerderheid in de Tweede Kamer te vereenigen en aan de
gematigd liberale partij die kracht te geven die haar in staat zou stellen zich tegenover
de ultra's van beide zijden te doen gelden.
De koning antwoordde dat er verschillende redenen waren die hem mijne optreding
deden wenschen. In de eerste plaats deze: eerst onlangs, zeide Z.M., heb ik een juist
inzigt gekregen in hetgeen in 1853 is gebeurd. Men heeft U toen slecht, ja schandelijk
behandeld of liever mishandeld16. De heer Van Hall heeft U aan zijne eerzucht
opgeofferd. Gij hebt dit gedurende 8 jaren geduldig gedragen. Ik wil U thans
rehabiliteren en nu zoudt gij mij weigeren? Uw neef kan ik thans niet gebruiken. Hij
past niet in deze combinatie. Van Reenen zou misschien, indien ik het hem verzocht,
zich met die taak belasten maar hij heeft mij reeds eenmaal geweigerd17, ik wil mij
daaraan niet ten tweede male blootstellen.
Het gesprek waarvan ik hier slechts een kort resumé geef, duurde drie uren. Ik
verliet den koning zonder een toestemmend antwoord te hebben gegeven, doch wel
begrijpende dat ik ten slotte niet anders zoude kunnen doen dan aannemen. Ik wilde
intusschen aan die aanneming eenige voorwaarden verbinden, niet tegenover den
koning, maar tegenover degenen wier ambtgenoot ik begreep nu spoedig te zullen
worden. Bij het verlaten van het paleis werd er derhalve tusschen den heer Van
Heemstra en mij tot eene nadere bijeenkomst op den volgenden dag besloten die ook
door den heer Van Tets zoude worden bijgewoond.
De voorwaarden door mij bedoeld, waren de volgende: vooreerst, dat aan mij zou
worden opgedragen de politieke leiding van het kabinet en ik dus ook in de beide
Kamers der Staten Generaal de politiek der regering zou hebben uit een te zetten en
te verdedigen; ten andere, dat de heer Loudon18, voor de portefeuille van Kolonien
gedesigneerd, zijne beginselen van koloniaal beheer op eene duidelijke wijze zoude
formuleeren en daarop de goedkeuring van zijne aanstaande ambtgenoten zoude
inwinnen19. Eindelijk, dat de koning zijn
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Vgl. ‘Herinneringen van J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt’.
In februari 1860, toen Rochussen poogde om zijn kabinet door rekonstruktie te redden. Zie
W. van Goltstein, Jhr. mr. G.C.J. van Reenen als staatsman geschetst ('s-Gravenhage, 1894)
52-53.
J. Loudon 1824-1900, waarnemend sekretaris-generaal van Koloniën 1859-1861, minister
idem 1861-1862, kommissaris des konings van Zuid-Holland 1862-1872.
De beginselverklaring van Loudon is gevoegd bij het officiële verslag van de kabinetsformatie;
zie inleiding, noot 13. Toen in oktober 1861 het konflikt met de minister van Koloniën was
uitgebroken, schreef Van Zuylen aan de koning over Loudons verklaring: ‘dat stuk kwam
mij al dadelijk zeer liberaal, ja, te liberaal voor. Daar echter de heer Loudon zich onderwierp
aan de bepaling van in de toepassing zijner beginselen steeds in overleg met zijne
ambtgenooten te treden, nam ik met den heer Loudon genoegen, mij voorbehoudende zijne
handelingen af te wachten’. Zie Verslag van de Handelingen der Staten-Generaal. Zitting
1861-1862. Bijblad tot de Nederlandsche Staats-Courant ('s-Gravenhage, 1862), Tweede
Kamer, 247.
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ministerie zoude magtigen des noods aan den heer Thorbecke op te dragen het
vice-presidium van den Raad van State wanneer dat, in het belang des lands, nuttig
of raadzaam zoude worden geoordeeld.
Al deze punten werden eerst in eene bijeenkomst van de heeren Van Heemstra en
Van Tets met mij gedebatteerd en goedgekeurd, en daarna in eene nadere vergadering,
waarin nu alle de aanstaande ministers tegenwoordig waren, bepaaldelijk goedgekeurd.
Het ministerie was nu aanvankelijk zamengesteld als volgt:
Buitenlandsche Zaken

Van Zuylen van Nijevelt,

Binnenlandsche Zaken

Van Heemstra,

Financien

Van Tets,

Justitie

Godefroi20,

Oorlog

Casembroot21,

Kolonien

Loudon,

Hervormde Eeredienst

Jolles22.

Voor de Katholieke Eeredienst was men in overleg getreden met den heer
Mutsaers23, die als zoodanig zitting had gehad in het vorig kabinet. Dit was reeds
geschied voor dat er sprake van mij was geweest. De heer Mutsaers was mij bekend
als den boezemvriend en vertrouweling van den heer Van Hall. Ik verklaarde dus
zonder omwegen, dat het mij niet mogelijk was in een kabinet te treden waarin de
heer Mutsaers zitting had24 en ik stelde voor hem te vervangen door den heer Strens25.
Voor de Marine werd door mij voorgesteld den heer Van Kattendijke26.
Dit alles werd door de vergadering goedgekeurd en alsnu verklaarde ik dat
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M.H. Godefroi 1813-1882, lid Tweede Kamer 1849-1860, minister van Justitie 1860-1862,
lid Tweede Kamer 1862-1870.
Jhr. E.A.O. de Casembroot 1812-1883, gouverneur van de prins van Oranje 1849-1858,
bevorderd tot kolonel 1858, tot generaal-majoor 1860; minister van Oorlog 1859-1862, lid
Raad van State 1862-1865.
J.A. Jolles 1814-1882, advokaat-generaal bij het provinciaal gerechtshof in Noord-Brabant
1853-1861, minister van Hervormde Eredienst 1861-1862, lid Hoge Raad 1862-1871.
J.A. Mutsaers 1805-1880, minister van R.K. Eredienst 1860-1861, lid Raad van State
1861-1877.
Uit het eerder genoemde officiële verslag van de kabinetsformatie blijkt dat Van Tets van
Goudriaan het standpunt van Van Zuylen deelde. Zie inleiding, noot 13.
M.P.H. Strens 1807-1875, lid Tweede Kamer 1853-1861, minister van R.K. Eredienst
1861-1862, prokureur-generaal bij het provinciaal gerechtshof in Limburg 1865-1875.
W.J.C. ridder Huyssen van Kattendijke 1816-1866, bevorderd tot kapitein-luitenant ter zee
1858, minister van Marine 1861-1866.
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ik, onder deze voorwaarden, bereid was aan de uitnodiging des konings gehoor te
geven en dus in het ministerie, zoo als het nu laatstelijk was zamengesteld, op te
treden, bijaldien Z.M. zich met hetgeen voorlopig door ons was vastgesteld, kon
vereenigen. De goedkeuring des konings liet zich niet lang wachten en het kabinet
was alsnu definitief vastgesteld27.
Ofschoon in de geheele toedragt der zaak voor mij niets dan vleijends en vereerends
was gelegen, begreep ik echter volkomen de groote moeijelijkheid van mijnen
toestand. Ik zag zeer wel in dat de liberale partij in deze satisfactie aan mij gegeven
geene volkomen voldoening voor haar zoude vinden. Ik vreesde dat de omstandigheid
dat men den heer Thorbecke had moeten voorbij gaan, door velen euvel zou worden
opgenomen. Maar ik verwachtte toch niet dat ik, naauwlijks als minister opgetreden,
het mikpunt zoude worden der oppositie en wel bepaaldelijk van de zijde dergenen
met wie ik gedurende vele jaren vriendschappelijk had omgegaan en aan welker
partij ik meende eenige diensten te hebben bewezen, ja, ik mag zeggen, eenigen
luister te hebben bijgezet.
Van de andere zijde was er voor mij veel bemoedigends in gelegen dat de koning
zich tot mij gewend had en uit eigen beweging de ongustige indrukken van 1853 had
uitgewischt. Ik achtte het noodzakelijk hiervan bij Z.M. acte te nemen en tevens te
constateren dat ik niet dan door den koning zelf daartoe aangezocht en na herhaalden
aandrang, als minister was opgetreden. Ik schreef daartoe op den dag dat ik mijne
benoeming ontving, aan Z.M. een brief van den volgende inhoud28:
Sire,
Bij de aanvaarding der taak welke het U.M. behaagd heeft mij op te dragen, is het
mij eene behoefte het gevoel uit te drukken dat mij op dit oogenblik bezielt, nu ik
mij, na gedurende vele jaren de gunst van U.M. te hebben moeten missen, thans, op
uitdrukkelijk verlangen van U.M., hersteld zie op hetzelfde standpunt dat ik voor
acht jaren bekleedde en dat ik toen, onder voor mij hoogst grievende omstandigheden,
heb verlaten.
Uwe Majesteit is zoo goed geweest in de conferentie die ik de eer had ll. donderdag
met haar te hebben, het mij toen gedane aanbod te noemen eene rehabilitatie. Dat
woord heeft op mij een diepen indruk gemaakt. Onder dien indruk kon en mogt ik
niet langer weerstand bieden aan Uwer Majesteits verlangen en werd het pligt alles
ter zijde te stellen om aan de roepstem van U.M. te gehoorzamen.
U.M. weet dat mijne bezwaren vele en groote waren en dat ik mij van mijne
optreding niet zoodanige gevolgen durfde voorstellen als konden geacht worden in
het meeste belang van koning en vaderland te zijn. Ik hoop sire, dat de toekomst zal
bewijzen dat U.M. beter dan ik onzen toestand heeft
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K.B. 12 maart 1861 no. 47.
De grosse van deze brief is in het Koninklijk Huisarchief noch in het Algemeen Rijksarchief
aangetroffen.
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gewaardeerd en ik wensch er de verzekering bij te voegen dat, nu eenmaal de keuze
van U.M. door mijne benoeming is bekrachtigd, ik moedig en met ter zijde stelling
van alles wat mijn persoonlijk belang zou kunnen schijnen te vorderen, mijne krachten
zal wijden aan het doel dat U.M. met de optreding van dit ministerie voor oogen
heeft gehad: bevordering, zoo veel het kan, van eendragt tusschen de verschillende
magten die tot het regeringsbeleid hebben mede te werken, maar ook overwinning
van onbillijken tegenstand waar die mogt worden geboden, opdat het mij gegeven
moge zijn uit de betrekking waartoe U.M. mij op nieuw heeft geroepen, de herinnering
over te houden van aan U.M. en aan het vaderland eenige diensten te hebben bewezen.
U.M. zal, hoop ik, de vrijmoedigheid niet euvel duiden waarmede ik haar, hetgeen
mij op het hart lag, mededeel en mij veroorloven haar de verzekering te hernieuwen
van de gevoelens van diepen eerbied en innige gehechtheid waarmede ik de eer heb
te zijn U.M. ootmoedige dienaar en getrouwe onderdaan
's Hage 13 maart 1861
J.P.P. van Zuylen van Nijevelt.
Ik geloof dat deze brief beter dan lange redeneringen de voornemens en bedoelingen
aanwijst waarmede ik de ministeriele loopbaan op nieuw ben ingetreden. Aan die
voornemens hoop ik getrouw te zullen blijven.
De ondervinding der laatste jaren, waarom zou ik het verbergen, heeft in mijne
zienswijze omtrent vele punten nog al verandering te weeg gebragt. Omtrent enkele
zaken en vele personen heb ik mij vergist. Ik heb als onfeilbaar aangenomen eenige
politieke stellingen die herhaaldelijk gebleken zijn weinig proef houdend te zijn. Ik
heb vertrouwd in de eerlijkheid en vaderlandsliefde van mannen die alleen zich
zelven dienen of, door een blind fanatisme gedreven, één man hebben aangenomen
als het eenige type van hetgeen waar en goed is. Zedert 1858 heb ik mij in die rigting
niet verder bewogen. Ik heb op mij zelf leeren staan en geweigerd langer de bijlooper
te zijn van eene partij waarmede ik niet langer kon sympathiseeren. Geïsoleerd in
de Kamer heb ik echter tot dusver weinig nut kunnen bewijzen. De partij waartoe ik
vroeger behoorde, liet mij ongaarne los en deed wat zij kon om hetgeen zij mijn afval
noemde, te bedekken. Voor het publiek bleef ik dan ook de volgeling van Thorbecke29
die alleen in hem heil en redding zag. Thans als minister, als politiek leider van het
kabinet, is de sluijer weg gehaald. Iedereen heeft dat begrepen en vooral mijne
voormalige vrienden die, onmiddelijk na mijne benoeming en voor dat nog door mij
iets gedaan of gesproken was, als mijne bittere, onverzoenlijke vijanden zijn
opgetreden.
Ik zal mij daardoor niet laten ontmoedigen; ik zal voortgaan die vroegere
bondgenoten, die ik goed meen te kennen en die juist daarom op mij zoo gebeten
zijn, onder de oogen te zien en geen stap voor hen uit den weg gaan.

29

Zie ‘De Britse gezant Lord Napier over de Nederlandse volksvertegenwoordiging (in 1860)’,
J.C. Boogman, ed. Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, LXXI (1957)
211.
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Ik hoop in die gedragslijn gesterkt te zullen worden door de ondersteuning van hen,
die zich door geen partij belang laten mede sleepen doch die het heil van den staat
zoeken in de handhaving en eerbiediging van wederzijdsche regten en belangen en
dus ook, in de allereerste plaats, in de handhaving der regten van de kroon. Het ligt
in de strekking van den tegenwoordigen tijd om de inbreuken op die regten te
beschouwen als even zoo vele veroveringen ten behoeve van de vrijheid der natie.
Ik ben innig overtuigd dat die wijze van zien ten eene male verkeerd is en dat de
vrijheid veel meer te vreezen heeft van eene ultra-liberale rigting die iedereen onder
het dwangjuk van hare beginselen wil krommen, dan van de krachtige handhaving
der grondwettige magt van een nationaal stamhuis. Als minister acht ik mij vooral
verpligt daarvoor te waken en niet te dulden dat er eenige aanranding van die magt
plaats grijpe. Dit moge nu aanleiding geven tot allerlei diatribes tegen mij van de
zijde dergenen die zich volks gezind noemen, misschien alleen omdat zij in hun hart
anti-koningsgezind zijn, ik ken nog eene hoogere voldoening dan die van eene
politieke partij en eenige dagblad schrijvers te behagen, en wel het bewustzijn van
zijn pligt te doen en van te beantwoorden aan eene bestemming waartoe men, ik zou
bijna zeggen, door eene hoogere leiding is geroepen.
Die voldoening wordt voor mij verhoogd door de goedkeuring van vele
achtenswaardige menschen en bovenal door de welwillendheid en het vertrouwen
dat ik van den koning ondervind. Mijne betrekkingen tot Z.M. zijn van de
aangenaamsten aard. Ik heb tot dusver geenerlei moeijelijkheid van welken aard ook,
daarbij ondervonden en meermalen heeft de koning mij reeds getoond mijne diensten
te waardeeren en vertrouwen in mij te stellen.
Ik kan dus zonder te groote bezorgdheid de toekomst te gemoet gaan al mogt het
ook zijn dat mij groote moeijelijkheden, vooral van de zijde der Tweede kamer, te
wachten staan. Ik zal den strijd niet zoeken maar dien ook niet ontwijken en al mogt
het zijn dat ik overwonnen wierd, ik zal de laats[t] verloopen maanden blijven
beschouwen als de meest eervolle bladzijde in mijn politieke loopbaan, omdat ik,
meer dan vroeger, op mij zelven heb leeren staan en mij los heb gemaakt van eenen
invloed die wel gedienstige werktuigen zoekt maar noch onafhankelijkheid van
oordeel noch zelfstandigheid van handeling duldt, ja die als verraad beschouwt en
als zoodanig uitkrijt.
's Gravenhage den 21 junij 1861
J.P.P. van Zuylen van Nijevelt
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II Pro memoria [1866]30
Inliggende stukken31 hebben betrekking op de ministeriele crisis uitgebroken na de
aftreding van het ministerie Van de Putte32 ten gevolge waarvan mijn neef graaf Van
Zuylen van Nijevelt door den koning belast werd met de vorming van een nieuw
kabinet33.
Zoo er in min brief eenige gevoeligheid doorstraalt, ik geloof die te mogen
verklaren door de herinnering aan hetgeen was voorafgegaan. Niets was er gebeurd
wat moest leiden om van graaf Van Zuylen van Nijevelt l'homme de la situation te
maken. Integendeel ik ben overtuigd dat zijne tegenwoordigheid in het ministerie al
spoedig de vrucht der behaalde overwinning zal doen verloren gaan.
Toen ik den brief onder no. 2 schreef34, was mij eene omstandigheid niet bekend
welke, ik erken het, mijne gevoeligheid heeft doen toenemen.
Een der nieuwe ministers, graaf Schimmelpenninck35, heeft mij de verzekering
gegeven dat toen hem door graaf Van Zuylen de portefeuille van Financien werd
aangeboden, zijn eerste vraag is geweest, of ik daarvan kennis droeg en hoe ik er
over dacht? Waarop het antwoord luidde: dat alles geschied[d]e in overleg met mij
en dat ik met alles genoegen nam.
Indien die verzekering werkelijk gegeven is, dan moet ik verklaren dat graaf Van
Zuylen zich niet ontzien heeft eene onwaarheid te spreken en zoo wel mijne goede
trouw als die van graaf Schimmelpenninck op eene ergerlijke wijze te surpreneeren.
Op donderdag 24 mei, op het oogenblik dat ik gereed stond mijne dochter
Henriette36 naar het stadhuis37 en van daar naar de kerk te begeleiden om haar huwelijk
met baron Van Grovestins38 te zien voltrekken, zeide graaf Van

30
31

32

33
34
35
36
37
38

Algemeen Rijksarchief, archief J.P.P. van Zuylen van Nijevelt.
Dit zijn: 1) een briefje van graaf Van Zuylen dd. 25 mei, 2) het ontwerp van de brief van
baron Van Zuylen dd. 27 mei, en 3) het antwoord van graaf Van Zuylen dd. 29 mei 1866.
Zie inleiding, 361.
I.D. Fransen van de Putte 1822-1902, lid Tweede Kamer 1862-1863, minister van Koloniën
1863-1866. Van de Putte had op 19 mei bij de koning zijn ontslag ingediend, de overige
ministers van het naar hem genoemde ministerie hadden op die datum hun portefeuilles ter
beschikking gesteld.
Zie inleiding, 359-360.
Hierna III.
R.J. graaf Schimmelpenninck 1821-1893, lid Tweede Kamer 1857-1866, minister van
Financiën 1866-1868.
J.H.F. barones van Zuylen van Nijevelt 1844-1914.
Van 's-Gravenhage.
L.I.D. baron Sirtema van Grovestins 1841-1869, op 15 mei 1866 gepromoveerd in de rechten
aan de universiteit van Leiden. Grovestins zou bij K.B. van 12 januari 1867 no. 68 worden
benoemd tot ‘attaché bij het Nederlandsch corps diplomatique, voorloopig buiten bezwaar
van 's rijks schatkist’.
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Zuylen, die één der getuigen was, mij deze woorden: ‘ik zal niet lang kunnen blijven,
want ik moet bij den koning zijn’. Deze woorden, gesproken op het oogenblik dat
wij gereed stonden in de rijtuigen te stappen, deeden mij eerst aan eene gewone
audientie denken. Later echter begreep ik er de portée van toen graaf Van Zuylen er
bij voegde: ‘hoe staat het met het gouverneur-generaalschap? Denkt gij daar nog
aan?’ Waarop mijn antwoord was: ‘Neen, ik heb die zaak reeds voor lang uit mijn
hoofd gezet’39.
Meer is er niet voorgevallen. Ik laat aan ieder de beoordeeling in hoe verre deze
vlugtige conversatie, op het oogenblik dat een vader gereed staat de trouwplegtigheid
van zijn geliefd kind te gaan bijwonen en te midden van een aantal, deels vreemde,
menschen, graaf Van Zuylen kan authoriseeren tot de verzekering door hem niet
alleen aan graaf Schimmelpenninck maar ook, naar ik verneem, den heer Heemskerk40
gegeven: dat alles geschied[d]e in overleg met en met volkomen goedkeuring van
mij?
1 junij 1866

39
40

Zie hiervóór, 363.
J. Heemskerk Azn. 1818-1897, rechter in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam
1852-1864, lid Tweede Kamer 1860-1864, raadsheer in het provinciaal gerechtshof in
Noord-Holland 1864-1866, minister van Binnenlandse Zaken 1866-1868.
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III [J.P.P. aan J.P.J.A. van Zuylen van Nijevelt, 's-Gravenhage 27 mei
1866]41
Waarde neef!
Toen gij mij gister avond in de gelegenheid steldet eenige bedenkingen te maken
tegen de wijze waarop de formatie van een nieuw kabinet was aangevat, heb ik met
opzet alles vermeden wat mij meer persoonlijk betrof. In 't algemeen moeten
overwegingen van persoonlijken aard vreemd blijven aan de beschouwing van zaken
van algemeen belang. Nadere overdenking echter, de betrekking die sedert jaren
tusschen ons bestaat, de vrees uiteindelijk dat mijn tegenwoordig stilzwijgen later
als een bewijs van onoprechtheid, van dupliciteit zou worden aangemerkt, doen mij
besluiten dat stilzwijgen af te breken en U bloot te leggen wat in mijn gemoed omgaat.
Vooraf zal het noodig zijn ons beider positie eenigzins te preciseren.
Ik heb in 1861, uit volle overtuiging en der gevolgen bewust, de vaan van koloniaal
behoud opgestoken42. Ik wist vooraf waaraan ik mij daardoor blootstelde. Van de
liberale zijde afgestoten, zag ik mij door mijne eigen bondgenoten verlaten en ook
in de Kamer door de partij die hetzelfde beginsel als ik was toegedaan, niet, of slechts
flaauw, ondersteund. Ik bleef echter volhouden en heb aan het beginsel dat ik
verdedigde niet alleen mijne positie ten offer gebragt maar mij ook bovendien veel
smaad en hoon van allerlei aard moeten getroosten. Na een retraite van 3 jaren in de
Kamer teruggekeerd, mogt ik al spoedig het vertrouwen winnen der conservatieve
partij en, ik durf het zonder zelfverheffing zeggen, heb ik haar een niet onbelangrijken
steun verschaft. Ik werd dan ook onder de aanvoerders dier partij gerekend, althans
mijn raad werd dikwerf ingewonnen en opgevolgd, niet zelden met goed succes.
In dien stand van zaken verlaat de heer Groen43 de Kamer en wordt gij terstond
door al de coryfeën der anti-revolutionnaire partij als zijn natuurlijke opvolger en
erfgenaam aangewezen. Ik laat daar in hoe verre dat juist gezien was, maar het is
genoeg dat gij er U niet tegen verzet hebt en onder die vlag in de Kamer zijt gekomen
om dien stempel op U te drukken. Gij zijt in de Kamer het hoofd, de
vertegenwoordiger bij uitnemendheid der anti-revolutionnaire partij geworden. Maar
ook Uwe handelingen zijn steeds in die rigting geweest. Behalve ééne keer, hebt gij
geen deel willen nemen aan de overleggingen die nu en dan, tusschen de leden der
conservatieve partij

41
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Algemeen Rijksarchief, archief J.P.J.A. van Zuylen van Nijevelt, kollektie no. 105, no. 73.
Het ontwerp berust in het archief J.P.P. van Zuylen van Nijevelt.
Zie inleiding, 357.
G. Groen van Prinsterer 1801-1876, lid Tweede Kamer 1849-1854, 1855-1857, 1862-1865.
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plaats hebben. Uw voorstel tot enquête hebt gij, in regtstreekschen strijd met hetgeen
daar afgesproken en bepaald was, alléén ingediend en verdedigd44. Gij wildet blijkbaar
Uw ingenomen standpunt handhaven en dat was goed en prijzenswaardig; geheel
overeenkomstig bovendien met de gedragslijn steeds door den heer Groen, Uwen
erflater, gevolgd.
Ik moet daarop aandringen omdat in het verlaten van dat standpunt den grond zou
liggen tot de politieke verwarring die ik thans voorzie en ook, ik erken het, der
persoonlijke gevoeligheid die bij mij is opgewekt. Ofschoon wij dikwerf te zamen
gesproken hebben over de wenschelijkheid eener betere zamenwerking tusschen de
behoudende en anti-revolutionnaire partijen, heeft altijd bondgenootschap, nimmer
fusie, absorptie van de eene door de andere, daarbij op den voorgrond gestaan.
Zoodanige fusie is ook ondenkbaar want, ofschoon in enkele punten homogeen, is
die niet met alle het geval, zoodat zelfs in één voornaam punt, de koloniale kwestie,
te regt aan de anti-revolutionnairen wordt verweten dat zij door hunne woordvoerders
Mackay45 en vooral Elout46 de sloopingspolitiek hebben bevorderd.
Ten gevolge van de breuk onder de liberale partij ontstaan47, komt nu dezer dagen
eene crisis die lang voorzien was. Een nieuw kabinet uit de oppositie moet optreden.
Vier solutien zijn denkbaar:

44

45
46
47

Op 25 november 1865 had graaf Van Zuylen aan de Tweede Kamer voorgesteld een
parlementaire enquête te houden over twee vragen: 1) of door één of meer leden van het
ministerie-Thorbecke op de verkiezingen voor de Staten-Generaal in Limburg direkt of
indirekt invloed was uitgeoefend die in strijd kon worden geacht met ‘de vrije werking van
het kiesregt’, en 2) of door de minister van Financiën opdracht was gegeven om in Limburg
overtredingen van belastingwetten door de vingers te zien. Op dezelfde dag waarop dit
voorstel in de Tweede Kamer bekend werd gemaakt, werd aan minister Betz op zijn verzoek
ontslag verleend. G.H. Betz 1816-1868, lid Tweede Kamer 1859-1862, minister van Financiën
1862-1865.
Het enquêtevoorstel werd op 12 december 1865 met 53 tegen 18 stemmen verworpen. Beide
Van Zuylens behoorden tot de voorstemmers. Zie Verslag van de Handelingen der
Staten-Generaal. Zitting 1865-1866. Bijblad tot de Nederlandsche Staats-Courant
('s-Gravenhage, 1866), Tweede Kamer, 247 en 341, en Bijlagen, 810-811. Vgl. De Bruyne
en Japikse, Staatkundige geschiedenis, III, 60-72 en 148-149, en Van Welderen Rengers,
Schets, I, 316-318.
Ae. Mackay 1806-1876, lid Tweede Kamer 1850-1862, vice-president Raad van State
1862-1876.
Jhr. P.J. Elout van Soeterwoude 1805-1893, raadsheer in het provinciaal gerechtshof in
Zuid-Holland 1847-1864, lid Tweede Kamer 1853-1862, lid Raad van State 1864-1874.
Zie inleiding, 359.
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a
b
c
d

een zuiver conservatief kabinet
een conservatief kabinet met toevoeging van het anti-revolutionnair element
een zuiver anti-revolutionnair kabinet
een gemengd kabinet waarin het anti-revolutionnair element predomineert.

In de beide laatste gevallen is Uwe optreding met den heer Mijer48, aan het hoofd der
regering, natuurlijk en gepast. In de beide eersten is zij noch het een noch het ander.
Wilt gij den natuurlijk U aangewezen weg inslaan, acht gij de optreding van een
zuiver of gemengd maar toch altijd in de hoofdzaak anti-revolutionnair bewind,
wenschelijk en wilt gij aan het hoofd daarvan optreden, ik heb er geene de minste
bedenking tegen en acht U daartoe volkomen bevoegd en geregtigd. Maar noemt gij
U aanvoerder van een conservatief kabinet, hetzij dan met toevoeging van het
anti-revolutionnair element, dan acht ik en anderen met mij ons voorbijgegaan en
gekrenkt, dan zou ik dat moeten noemen, bij hem die dat denkbeeld bij den koning
ingang deed vinden, eene soort van politieke escamotage, een wegschuiven van den
één om er een ander voor in de plaats te stellen. En dat wordt juist te mijnen aanzien
te grievender door de omstandigheid dat wij beiden denzelfden naam dragen. Sedert
5 jaren heeft men het er vrij algemeen voor gehouden dat bij het stuiten der liberale
koloniale rigting, het programma van het kabinet van 1861, althans in den steller
daarvan, diende te herleven. Dat was niet slechts natuurlijk maar ook politiek billijk.
Nu het geval daar is, komt wel denzelfden naam voor den dag maar de persoon is
verwisseld. Dat is, ik herhaal het, voor mij niet alleen grievend, maar maakt mij ook
min of meer belagchelijk en wees overtuigd dat mijne vijanden niet in gebreke zullen
blijven dat thema te exploiteren en zich vrolijk te maken met dien overlooper, dien
renegaat die nu ook door zijn nieuwe vrienden wordt uitgeworpen en onbruikbaar
verklaard.
Dit alles, ik herhaal het, vervalt en neem ik terug zoodra gij U franchement poseert
als een, althans in de hoofdelementen anti-revolutionnair kabinet. Dan heb ik niets
te zeggen en zal U zelfs zoo veel mogelijk ondersteunen. Maar gij kunt, gij moogt
niet mij mijne natuurlijke positie ontrooven, mij blootstellen aan de risée van het
onnadenkend publiek, dat niet in gebreke zal blijven in eenen adem de handigheid
der eenen te prijzen en de déconfiture des anderen te belagchen.
Ik heb de vrijheid gevonden om zonder omwegen en met die vrijmoedigheid van
uitdrukking waarin het gekrenkt gemoed zich pleegt uit te storten, deze regelen tot
U te rigten, omdat ik weet en overtuigd ben dat gij U al wat ik hier nederschrijf reeds
hebt voorgehouden. Ik herinner U een gesprek tusschen ons in 1862, toen gij mij Uw
voornemen te kennen gaaft om wederom eene diplomatieke betrekking aan te nemen.
Gij zeidet toen: ‘ik doe het ook voornamelijk omdat, ik hier blijvende, wij elkander
steeds in de wielen zouden rijden’. Ik ga zoo ver niet. Ik geloof niet, dat wij niet zeer
goed en vreedzaam nevens

48

P. Mijer 1812-1881, lid Raad van Indië 1851-1855, minister van Koloniën 1856-1858, lid
Tweede Kamer 1860-1866, minister van Koloniën 1866. Zie inleiding, 359-360.
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elkander zouden kunnen leven, mits wij ieder blijven op ons terrein en wij elkander
niet wederkerig daarop trachten te verdringen. Nog eens: stelt gij, zoo als Uwe roeping
is, het anti-revolutionnair beginsel op den voorgrond, maakt gij b.v. van de
onderwijskwestie den hoofdgrond van Uw optreden, ik heb er niets op te zeggen. Ik
zal mij zelfs verheugen indien gij slaagt en gaarne met U medewerken. Doet gij dat
echter niet, noemt gij U conservatief, acht gij U conservatief, acht gij U geroepen
Uwe vaan met de onze te verwisselen, dan zou voor U en voor ons de positie
onhoudbaar, althans hoogst moeijelijk kunnen worden.
Maar ook nog dit: indien gij, na Uwe antecedenten, thans zoudt schromen U
anti-revolutionnair te noemen, indien gij zoudt trachten b.v. de onderwijskwestie op
den achtergrond te schuiven en, om Uwe optreding op dit oogenblik te verklaren,
Uw politiek karakter zoudt verbloemen - dan voorspel ik eene tweede editie van het
kabinet Van der Brugghen49 en dan zult gij te laat inzien dat, in de politiek even als
in andere zaken, een helder inzigt in den waren toestand noodzakelijk is om voor
zich zelf de vraag uit te maken of men wel in dien toestand past.
Gij zult mij hoop ik mijne vrijmoedige taal niet ten kwade duiden. Wij kennen
elkander te lang en te goed om te schromen ons de waarheid en de volle waarheid
te zeggen. Laat mij ten slotte nog de hoop uitdrukken dat onze vriendschap door
hetgeen volgen zal, ongedeerd moge blijven.
J.P.P. van Zuylen van Nijevelt

49

J.J.L. van der Brugghen 1804-1863, president van de arrondissementsrechtbank te Nijmegen
1845-1856, lid Tweede Kamer 1853-1854, minister van Justitie 1856-1858.
Dezelfde konklusie als van baron Van Zuylen bij G. Groen van Prinsterer, Parlementaire
studien en schetsen (3 dln.; 's-Gravenhage, 1865-1866), II, 91-95.
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Documenten betreffende de werklozenzorg en
de werkloosheidsbestrijding 1927-1935
De werkzaamheden van de interdepartementale commissies ‘Zaalberg’
en ‘Hacke’
bewerkt door P. de Rooy
De discussie over het beleid, dat de Nederlandse overheid in de jaren '30 heeft
gevoerd, was tot voor kort niet van een zekere oppervlakkigheid vrij te pleiten. Een
oordeel over welk beleid dan ook zal immers altijd nogal ‘freischwebend’ zijn, als
niet enigszins zorgvuldig de besluitvormingsprocessen zijn gereconstrueerd. Dat wil
zeggen, dat onderzocht moet worden over welke gegevens, vooral wat betreft de
sociaal-economische ontwikkelingen, de ‘leiders’ beschikten en in welke politieke
constellatie de bestuurders dienden te opereren. Kortom, welke beleidsalternatieven
waren er voorhanden en hoe werd daar tussen gekozen. Het is met dit oogmerk van
belang te speuren naar stukken, waarin ministers met hun hoofdambtenaren van
gedachten wisselen.
Bij een reconstructie van het beleid, dat in de jaren '30 gevoerd is inzake de
werklozenzorg en de werkloosheidsbestrijding1, stuit men regelmatig op het probleem,
dat zeer veel archiefmateriaal tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren is gegaan2.
Naast de zeer rijke collectie-Romme, bleken echter twee archiefjes van zeer groot
belang: die van de Commissie Zaalberg en van de Commissie Hacke.
De Commissie Zaalberg, of wel de interdepartementale ‘Commissie van Advies voor
Werkloozensteun’ kwam eind 1922 - misschien begin 1923 - tot stand, op aandrang
van de toenmalige minister-president Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck. Deze commissie
werd niet officieel ingesteld; haar ontstaan reflecteerde echter de gebleken behoefte
aan een zekere centralisatie van de overheidsbemoeiingen inzake de
werkloosheidsproblemen. Leden waren, voor zover te achterhalen:
C.J.P. Zaalberg, voorzitter, Directeur-Generaal van den Arbeid,
M.A. Harders, Chef van de Afdeling Armwezen,

1
2

Een poging daartoe is: P. de Rooy, Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 1917-1940.
Amsterdam, 1979.
Zie b.v.J.C.H. Blom, De muiterij op de Zeven Provinciën (Bussum, 1975) 6. Meer speciaal
m.b.t. de archieven van het departement van Sociale Zaken: F.C. van Proosdij, Inventaris
van het archief van de onderafdeling Werkloosheidsverzekering 1914-1944 ('s-Gravenhage,
1970) 16.
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C.J.Ph. Zaalberg
Collectie Directoraat-Generaal van de Arbeid, Voorburg

A.H.W. Hacke
Collectie Directoraat-Generaal van de Arbeid, Voorburg
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Anth. Folmer, Directeur van de Rijksdienst voor Werkloosheidsverzekering en
Arbeidsbemiddeling,
A. van Doorninck, Thesaurier-Generaal van de Schatkist,
en F.K.J. Heringa, Chef van de Afdeling Handel en Nijverheid.
Rond deze vaste kern waren er in voorkomende gevallen ambtenaren van andere
afdelingen of diensten aanwezig, vooral van Waterstaat en Landbouw.
In 1927 werd het bestaan van de commissie, aangevuld met P.H.A. Rosenwald,
Chef van de Afdeling Waterstaat T, formeel door de ministerraad bekrachtigd3.
Sindsdien werden de stukken van de commissie (nota's, brieven aan de ministerraad,
onderlinge briefjes etc.) centraal bewaard.
De commissie besprak in principe alle aanvragen om regeringssubsidie voor
industriële projecten, werkverschaffingen, steunmaatregelen voor werklozen etc. Al
snel wierp de commissie zich op als belangrijkste raadgeefster aan de regering met
betrekking tot de in het algemeen te voeren werkloosheidsbestrijding en
werklozenzorg.
Hoe meer echter de werkzaamheden verschoven van informeel, mondeling overleg,
ter vermijding van uitvoerige en tijdrovende interdepartementale correspondentie,
naar het formuleren van een algemeen beleid dat door de regering gevoerd zou moeten
worden, des te meer teleurstellingen kreeg de commissie te verwerken.
Verschillende ministers lieten zich niet de wet voorschrijven door deze
hoofdambtenaren en passeerden de commissie nogal nadrukkelijk. De briefwisseling
met de ministerraad in 1927 was dan ook duidelijk een poging de positie, of liever
het gezag van de commissie te versterken. In 1929 achtte vooral Zaalberg het nuttig
nadrukkelijk met zijn portefeuille te zwaaien: zijn concept-ontslagaanvrage als
voorzitter circuleerde al onder de leden van de naar hem genoemde commissie. Als
in augustus 1929 het derde kabinet Ruys de Beerenbrouck aantreedt, verwacht de
commissie meer gehoor te vinden. Een aantal jaren ging dat goed, zij het dat ook
toen de inzichten van de commissie niet altijd gevolgd werden4.
In 1933 valt de commissie echter uiteen: de leden kunnen het onderling in het
geheel niet eens worden over omvang en tempo van de bezuinigingen op de
werkloosheidsuitgaven. Zaalberg, Van Doorninck en H.M. Hirschfeld (die in principe,
zij het zelden in werkelijkheid, Heringa vervangen had namens het departement van
Handel en Nijverheid) trokken zich terug, zodat Rosenwald en Harders (die van het
schamele restant zich voorzitter mocht noemen) onderling wat moedeloze stukken
wisselden5.

3
4
5

Brief van Minister-President aan Commissie voor Werkloozensteun d.d. 16-9-1927, no. 195
Kabinet M.R.
Zie: De Rooy, Werklozenzorg 68-70 en 76.
Zie: De Rooy, Werklozenzorg 98-99.
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J.R. Slotemaker de Bruïne, sinds 12 juni 1933 minister van het nieuw ingestelde
departement van Sociale Zaken in het tweede kabinet-Colijn, zette zich snel aan een
reconstructie van de uiteengevallen commissie. Op 19 juli 1933 spreekt hij een aantal
hoofdambtenaren toe, die deel uit zouden maken van een nieuwe ‘Interdepartementale
Commissie inzake Werkloosheidszorg’: ‘Het is de wensch van den Ministerraad, dat
de Commissie zooveel mogelijk in stilte zal werken en niet naar buiten zal optreden.
De Minister hoopt, dat alle leden wel overtuigd zijn, dat er thans één Regeering is
en niet 10 Departementen, die alle een anderen koers uit willen’6. De commissie
kreeg, evenals haar voorgangster, een zeer ruim mandaat. De leden waren:
A.H.W. Hacke, sinds 1932 Directeur-Generaal van den Arbeid,
H.M. Hirschfeld, Directeur-Generaal van Handel en Nijverheid,
J.A. Ringers, Directeur-Generaal van Waterstaat,
A. van Geelen, Directeur-Generaal van Werkverschaffing en Steunverlening,
R.A. Verwey, Directeur van de Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en
Arbeidsbemiddeling,
A. van Doorninck, Thesaurier-Generaal van Financiën.
De diensten en afdelingen die vertegenwoordigd waren bleven dus dezelfde, zij
het dat door tal van grotendeels toevallige omstandigheden, de persoonlijke
samenstelling nogal veranderd was. Hacke trad op als voorzitter, waardoor de
commissie ook wel bekend stond als ‘Commissie Hacke’, of, nog korter, ‘Commissie
H.’
De commissie, waarin Hirschfeld zich overigens al snel liet vervangen door zijn
ondergeschikten G.J. Teppema of W.L. Groeneveld Meyer, zette zich nu aan het
ontwerpen van een algemeen crisisbeleid. In september 1933 werd een ‘eerste advies’,
in januari 1934 een ‘tweede advies’ uitgebracht, welke echter niet of nauwelijks door
de regering werden overgenomen. De sociaal-economische overwegingen in deze
adviezen werden wellicht nog gedeeld door het tweede en derde kabinet-Colijn, de
praktische voorstellen werden, gezien de gespannen politieke verhoudingen en de
gering geachte manoeuvreerruimte, voor het merendeel terzijde gelegd. Het
belangrijkste wapenfeit was, dat de commissie in het voorjaar van 1935 door de
regering werd gemachtigd alle voorstellen van het Werkfonds-1934 te beoordelen.
Het zou de definitieve ondergang zijn van het Werkfonds, dat juist was opgezet als
een slagvaardig orgaan, dat zoveel mogelijk buiten de bureaucratie om voor meer
werkgelegenheid zou moeten zorgen. Voor de commissie was het echter een
Pyrrusoverwinning. Teveel strijdige belangen en bemoeienissen waren nu
bijeengebracht, een zeker pessimisme over de realiseerbaarheid van welk zinvol
beleidsvoornemen ook werd overheersend en de leden trokken zich terug op de eigen
afdeling. Bovendien nam eind 1935 de onvermoeibare Van Doorninck - na een
conflict met zijn minister - ontslag uit de overheidsdienst. De

6

‘Kort verslag van de besprekingen op 19 Juli 1933’, in: Archief Commissie Hacke no. 41.
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heren zagen elkaar in 1936 nog wel een enkele keer, maar de commissie verliep snel
en werd in dat jaar stilzwijgend opgeheven.
Wat is nu het belang van beide commissies?
1) Allereerst valt op te merken, dat interdepartementale commissies als zodanig
in deze periode van toenemende betekenis zijn: de integratie van verschillende
beleidsmaatregelen wordt moeilijker en vindt minder plaats op het niveau van de
ministerraad en meer op dat van hoofdambtenaren.
2) Wat de inhoud van de stukken betreft is duidelijk, hoezeer - behalve wellicht
Hirschfeld - al deze ambtenaren zich baseren op een klassiek-liberale conceptie van
de economie. Tot voor kort werd deze conceptie als nogal stupide gekenschetst. Juist
in deze stukken echter blijken ook een aantal rationele argumenten te schuilen, die
niet veronachtzaamd mogen worden bij de beoordeling van het beleid.
Zo is voortdurend de diepe vrees merkbaar voor een inflatie, zoals Duitsland in
de jaren '20 had moeten doorstaan, met de bekende rampzalige sociale gevolgen.
Bovenal echter blijkt uit deze stukken het bijna wanhopig zoeken naar alternatieven.
Deze ambtenaren zijn geen geborneerde reactionairen, het is hen alleen onmogelijk
zelfs maar de aanzetten van een nieuw beleid te zien. Juist hun
verantwoordelijkheidsgevoel voor het sociaal welzijn van ‘de bevolking’ deed hen
terugschrikken voor experimenten, sprongen in het duister. Tegelijkertijd stelt dit
archiefmateriaal ons in staat de kortzichtigheid van het beleid beter te doorzien.
3) Interessant tenslotte is, vooral als men de voorstellen vergelijkt met het gevoerde
beleid, dat de politieke leiders van de departementen niet slaafs aan de hand van hun
ambtenaren liepen, maar de voorstellen matigden, of zelfs tot het tegendeel besloten.
Deels kwam dat voort uit politiek opportunisme, deels uit het besef, dat wat strikt
economisch noodzakelijk, uit sociaal oogpunt onwenselijk of onuitvoerbaar is, deels
ook, ten slotte, uit een vaag voorgevoel van de gemengde economie, die na 1945 zou
doorzetten.
Op grond van de drie, hierboven genoemde overwegingen, is de selectie van de
stukken gericht geweest op nota's, waarin de commissies het crisisbeleid in haar
algemeenheid behandelden.
De collectie van de Commissie Zaalberg is zeer fragmentarisch, zoals hiervoor
reeds vermeld. Zij bevat stukken van juli 1927 tot juli 1933. Deze zijn in drie
archiefdozen, chronologisch geordend, opgeborgen en bevinden zich thans op het
Departement van Sociale Zaken.
Het archief van de Commissie Hacke is, behoorlijk compleet, goed geordend en
voorzien van een schriftelijke inventaris7. Dit archief (12 nummers,

7

W. Veerman, Inventaris van het archief van het Werkfonds 1934 (1934-1938) en de
Interdepartementale Commissie Werkloosheidszorg, de Commissie Hacke (‘H’) (1932-1935).
's-Gravenhage, 1970.
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in drie archiefdozen opgeborgen) bevindt zich thans in het Algemeen Rijksarchief.
Rest ons dank uit te spreken aan allen, die hun medewerking hebben verleend bij het
tot stand komen van deze publikatie, in het bijzonder de heren J.P. Verheul, plv.
Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken, G. van Rooy, Hoofd
Post- en Archiefzaken van genoemd departement, en E. Mulder, verbonden aan de
afdeling Historische Opvoedkunde van de Universiteit van Amsterdam.
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[Tekst]
I [Brief van de commissie Zaalberg aan de voorzitter van de ministerraad
Jhr. Mr. D.J. de Geer, 13 juli 1927]1
KABINET

's-Gravenhage, 13 Juli 1927
DIRECTEUR-GENERAAL VAN DEN ARBEID

No. 7675
Betreffende: Interdepartementaal overleg inzake werkloozensteun
Aan ZIJNE EXCELLENTIE DEN VOORZITTER VAN DEN MINISTERRAAD
De zgn. Commissie voor Werkloozensteun, zijnde de voor het plegen van mondeling
interdepartementaal overleg onder leiding van den Directeur-Generaal van den Arbeid
samenkomende hoofdambtenaren, te weten:
De Directeur van den Rijksdienst voor de Werkloosheidsverzekering en
Arbeidsbemiddeling;
De Chef van de Afd. Armwezen van het Departement van Binnenlandsche Zaken
en Landbouw;
De Chef van de Afd. Handel en Nijverheid van het Departement van Arbeid,
Handel en Nijverheid;
De Thesaurier-Generaal van de Schatkist
zien zich in het belang van de onmisbare samenwerking tusschen de bij
werkloozensteun betrokken Departementen, genoodzaakt, Uwer Excellentie mede
te deelen, dat in tegenstelling met vroeger, sedert eenigen tijd door wijzigingen in
de houding der Regeering, de Commissie haar bovenomschreven taak niet meer op
doeltreffende en bevredigende wijze kan vervullen.
Die taak moge voor zooveel noodig blijken uit de wordingsgeschiedenis en de
werkwijze der Commissie.
De toenmalige Voorzitter van den Ministerraad Jhr. Mr. Ruys de Beerenbrouck,
wenschte dat mondeling overleg en noodigde den Directeur-Generaal van den Arbeid
uit die besprekingen te leiden.
Er moesten toch in grooten getale en veelal met spoed, beslissingen genomen
worden, waarvoor meer dan één Minister de verantwoordelijkheid droeg; in den regel
waren dat Binnenlandsche Zaken en Landbouw, Arbeid, Handel en Nijverheid en
Financiën. Bovendien raakten de beslissingen somtijds belangen van andere
Departementen, vooral Waterstaat.
Het combineeren der verschillende belangen en opvattingen zou zeer veel tijd
eischen, wanneer als middel daartoe de schriftelijke gedachtenwisseling werd gebruikt.
Daarom was mondeling overleg tusschen de adviseurs der

1

Dit is het eerste stuk, dat in de collectie ‘Commissie Zaalberg’ werd aangetroffen.
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verschillende Ministers de beste werkwijze, daar niet voor ieder onderwerp een
samenspreking der Ministers persoonlijk noodig en mogelijk was.
Deze wijze van interdepartementaal overleg heeft langen tijd tot alzijdige
bevrediging gewerkt en ofschoon het niet in de bedoeling lag commissoriaal te
onderzoeken en te adviseeren en dus gezamenlijke adviezen uit te brengen, ontstond
toch op den duur een zoodanige vaste lijn in de adviezen, die op grond van het overleg
ieder der deelnemenden aan zijn Minister uitbracht, dat nu en dan de Commissie
over belangrijke zaken als college, schriftelijk advies uitbracht.
Zoo werd ons advies gevraagd over verschillende voorstellen van den
Werkloosheidsraad2 en mochten wij het genoegen smaken, dat overeenkomstig onze
adviezen, plannen als het instellen van een met groote macht bekleed orgaan voor
de volkswelvaart of werkverruiming, werden afgewezen en dat die belangrijke tak
van Overheidsbemoeiing in handen der betrokken Ministers bleef en deze voor betere
samenwerking een commissie van vier vormden3. Evenzoo werd overeenkomstig
ons advies het onderzoek naar den economischen toestand opgedragen aan een
sub-commissie uit de Commissie voor de Economische Politiek4. Bij het voorbereiden
van Parlementaire stukken werd in den regel de zaak vooraf in onze Commissie
behandeld.
De verstandhouding tot de Regeering was zoodanig, dat de Commissie op de
hoogte bleef van de opvattingen der Regeering en daarmede rekening kon houden,
hetzij door eigen meening daar tegenover te stellen, hetzij door na het vallen eener
beslissing de kenbaar gemaakte wenschen der Regering tot hun recht te doen komen.
Zoodanig vruchtbaar werken is alleen mogelijk bij volledige uitwisseling van
meeningen en wenschen en bij overeenstemming in de hoofdzaken.
Sedert geruimen tijd zijn die beide voorwaarden niet meer in die mate aanwezig
als weleer en dit maakt niet alleen het werken als adviseerend college onbevredigend
en weinig doeltreffend, doch maakt het ook voor de 4 hoofdambtenaren niet mogelijk
hun taak zoo goed mogelijk te vervullen.
Van belangrijke besprekingen, die tot ons genoegen de betrokken Ministers, hetzij
alleen, hetzij gezamenlijk met gemeentebesturen en andere autoriteiten houden,
blijven wij voor een groot deel onkundig.
In hoofdzaken wordt principieel van gedragslijn veranderd zonder dat wij daarover
gehoord zijn.

2
3

4

Nederlandsche Werkloosheidsraad, opgericht in 1914.
Dit verwijst naar een brief van de Nederlandsche Werkloosheidsraad d.d. 29-8-1925 aan
minister-president Colijn, afgedrukt in: Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheidsraad
8 (1925) 393-407.
De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd: Onderzoek naar den stand der
werkloosheid, uitgeg. door een subcommissie uit de commissie voor de economische politiek,
in de serie: Verslagen en Mededeelingen van de afdeeling Handel en Nijverheid van het
Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid. Den Haag, 1930.
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Wij onthouden ons van het noemen van gevallen, die ons tot dit inzicht hebben
gebracht, doch willen niet verbloemen, dat er verband bestaat tusschen het uiten van
onze gevoelens op dit oogenblik en het gebeurde ten aanzien van de Koninginnebrug
te Rotterdam5.
Daar wij overtuigd zijn van het nut, zelfs van de onmisbaarheid van het
interdepartementaal overleg, althans alle vier de hoofdambtenaren er behoefte aan
gevoelen en wij geen betere werkwijze kennen dan de vroegere, meenen wij het niet
bij klachten te mogen laten, doch tevens aan te moeten geven, wat wij noodig achten
om weder tot een vruchtbare werkwijze te komen.
Wij veroorloven ons daarom de navolgende regels voor te stellen, die zullen zijn
te volgen bij het nemen van maatregelen, betreffende den werkloozensteun.
1. Het interdepartementaal overleg, voorzoover dit niet tot stand komt door
persoonlijke gesprekken tusschen de Ministers, geschiedt door de hoofdambtenaren
in de Commissie.
2. Heeft het persoonlijk overleg tusschen de Ministers een belangrijke handeling
of een wijziging in de gedragslijn tengevolge, dan stelt de Minister, die de beslissing
neemt, hiervan den hoofdambtenaar, lid der Commissie, op de hoogte, welke
hoofdambtenaar hiervan mededeling in de Commissie doet.
3. Wanneer een Minister een bespreking met vertegenwoordigers niet wenscht
over te laten aan de Commissie, brengt zijn hoofdambtenaar de hoofdpunten van het
besprokene in de Commissie en deelt zoo noodig de in de Commissie gemaakte
opmerkingen aan zijn Minister mede.
4. De hoofdambtenaren brengen alle belangrijke en principieele zaken in de
Commissie, alvorens hun Minister te adviseeren.
5. Als regel brengt de Commissie geen schriftelijk advies uit; de betrokken
hoofdambtenaren brengen bij hun voorstellen of adviezen hun Minister op de hoogte
van het oordeel der Commissie.
6. Over zaken, de algemeene houding der Regeering ten opzichte van den
werkloozensteun betreffende, stelt de Commissie prijs hiervan schriftelijk advies
aan de Regeering uit te brengen en deelt in ieder geval de Regeering haar beslissing
aan de Commissie mede.
DE COMMISSIE VOOR WERKLOOZENSTEUN

(w.g.) C. Zaalberg

5

Dit betrof een onoverzichtelijke besluitvorming rond de vraag of aan Nederlandse inschrijvers
voor de vernieuwing van deze brug de voorkeur gegeven moest worden boven (goedkopere)
Duitse inschrijvers.
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II [Nota van de commissie Zaalberg aan de voorzitter van de ministerraad
Jhr. C.J.M. Ruys de Beerenbrouck, 8 mei 1930]
's-Gravenhage, 8 Mei 1930
DIRECTEUR-GENERAAL VAN DEN ARBEID

No. 5989
Betreffende: Economische crisis in verband met de brieven van den Nederl.
Werkloosheidsraad van 20 Juli 1929 en 4 October 1929
Aan:
ZIJNE EXCELLENTIE DEN MINISTER VAN STAAT, VOORZITTER VAN DEN RAAD VAN
MINISTERS, MINISTER VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN EN LANDBOUW

De brieven van den Nederlandschen Werkloosheidsraad met de bijgevoegde 3 nota's6,
de bij de Rijksbegrooting voor 1930 tusschen Regeering en Volksvertegenwoordiging
gevoerde gedachtenwisseling, de belangrijke economische gebeurtenissen sedert
October 1929 en de daaraan door verschillende economen gewijde beschouwingen,
geven onze Commissie aanleiding Uwer Excellentie als haar hieronder nader te
motiveeren oordeel mede te deelen, dat het herstel, de instandhouding en bevordering
der volkswelvaart thans in bijzonder hooge mate de aandacht der Regeering
vereischen, doch dat het daarbij te volgen beleid niet juist wordt aangegeven door
den Nederl. Werkloosheidsraad, welke zich ditmaal minder op het gebied der
werkloozenzorg dan op dat der werkgelegenheid en de werkverruiming beweegt.
Hiermede willen wij niet zeggen, dat er in den brief van 4 October 1929 niet veel
staat, waarmede wij ons kunnen vereenigen en dat ons tot leering strekt, doch de
hoofdstrekking ervan, nl. het leggen van het zwaartepunt der economische
bemoeiingen in de werkloosheidszorg in beperkten zin en op grond daarvan het
concentreeren van alle economische bemoeiingen in het Departement of het orgaan,
dat met de zorg voor de werkloozen is belast, lijkt ons een zeer bedenkelijke raad.
De climax, die daartoe in de conclusies 1o., 2o. en 3o. wordt gebezigd, is geenszins
in overeenstemming met den aard en de beteekenis van werkloozenzorg eenerzijds
en economische politiek anderzijds.
De economische politiek, waarvan het hoofddoel is door vermeerdering van
werkgelegenheid de algemeene welvaart der bevolking te bevorderen, staat in levend
verband met allerlei primaire onderdeelen der Staatsbemoeiing, die hetzij een
afzonderlijk departement van algemeen bestuur vereischen (onderwijs, waterstaat),
6

Brieven en nota's zijn afgedrukt in: Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheidsraad
12 (1929) 429-447.
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hetzij niet los te maken zijn van de hoofdtaak van een departement (buitenlandsche
zaken, justitie, koloniën, financiën). Samenvoeging van nijverheid, handel, landbouw,
visscherij, scheepvaart, spoorwegen, mijnen, arbeid c.a., die wel als de zuiver
economische belangen worden be-
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schouwd, met die andere bemoeiingen, die de volkswelvaart beinvloeden, alles in
één departement, beschouwen wij als een phantastisch plan, dat met de werkelijkheid
geen voldoende rekening houdt.
In den brief van den Werkloosheidsraad en de bijgevoegde nota's worden als
bemoeiingen in het belang der werkverruiming reeds genoemd:
verkeerswegen (havenaanleg, wegenbouw, kanalen, normaliseeren groote
rivieren);
ontginning van groote complexen;
grondaanwinst langs de kust;
ontwatering;
droogmaking Reeuwijksche en Sluipwijksche plassen;
stroomverbetering kleine rivieren;
landverhuizing;
regularisatie van werkgelegenheid;
werkloosheidsverzekering;
arbeidsbemiddeling;
onderzoekingen naar werkloosheid in verschillende beroepen en streken;
voorkeursbepalingen bij levering aan Rijk, provincies en gemeenten;
bescherming tegen prijsdrukkende concerns;
speciale tarieven voor gas, electriciteit, water en bouwterrein;
arbeiderswoningbouw;
bescherming tegen abnormale concurrentie;
technisch onderwijs;
Rijkslaboratoria;
financieele steun natuurwetenschappelijke onderzoekingen;
terwijl in de nota van werkgeverszijde de nadruk wordt gelegd op:
opheffing steunregelingen;
langzame likwidatie der werkverschaffing;
vermindering belastingdruk;
soepele toepassing Arbeidswet;
gemeentelijke loonpolitiek;
tarieven gemeentebedrijven.
Deze opsomming, waarbij nog heel wat gevoegd zou moeten worden, doet reeds
zien, dat het ééne economische departement ongeveer het geheele Staatsbestuur zou
moeten omvatten. Nog daargelaten of voor zoo'n departement een minister en een
secretaris-generaal te vinden zouden zijn, die aan alles de noodige leiding zouden
kunnen geven, blijft het een vraag of dat groote heterogene lichaam soepel en
voortvarend zou werken en of niet de stroefheid tusschen verschillende afdeelingen
(medeparafen!) nog ernstiger belemmering zou vormen dan het geregeld overleg
tusschen ministers in en buiten den Ministerraad, gesteund door interdepartementaal
overleg van afdeelingschefs en hoofden van diensten en bedrijven.
Het subsidiair in den brief van den Nederl. Werkloosheidsraad doorschemerende
domineeren van den Minister, onder wien ‘de centrale organisatie’
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ressorteert, over andere ministers, lijkt ons een zeer slechte verdeeling van taak en
bevoegdheden en verantwoordelijkheid onder de leden van het kabinet.
Wij zullen ons niet verder verdiepen in dezen wensch van den Nederlandschen
Werkloosheidsraad, noch in andere mogelijkheden van ruilverkaveling der
Departementen, doch liever onze aandacht concentreeren op de ongunstige,
economische vooruitzichten en op de middelen, die ons volk kunnen versterken in
den zwaren bestaansstrijd, dien het te voeren zal hebben.
Teneinde echter in het vervolg van dezen brief niet meer op de werkloozenzorg
te moeten terugkomen, hetgeen te minder noodig is, omdat wij reeds herhaaldelijk
over het vraagstuk in zijn geheel en over onderdeelen ons advies mochten geven,
spreken wij hier nog de meening uit, dat:
a. alles wat gedaan wordt om werkloozen, zoolang zij niet in het normale bedrijf
werken, aan werk te helpen, niet van gunstigen invloed is op de industrieele
kracht van het land, behoudens de mogelijke moreele en physieke hygiëne in
het belang der werkloozen, die later weer in het bedrijf komen;
b. landverbetering en landaanwinst ten koste van veel hoogere bedragen dan
overeenkomen met de bedrijfswaarde der nieuwe gronden, kapitaalverlies
beteekent, dus verzwakking in den bestaansstrijd;
c. uitbreiding van cultuurgrond slechts zeer weinig blijvende werkgelegenheid
schept in verhouding tot de gemaakte kosten, terwijl de ervaring nu reeds tal
van jaren heeft geleerd, dat de landbouw den arbeider steeds en den boer in
menig jaar slechts een sober bestaan oplevert;
d. het kapitaal, gestoken in cultuurgrond, niet de eigenschap heeft van het kapitaal,
gestoken in de nijverheid om bij normale conjunctuur tot voortdurende
bedrijfsuitbreiding bij te dragen;
e. tal van verschijnselen in verschillende landen erop wijzen, dat we in de naaste
toekomst tot een lager levenspeil moeten komen, wil de nijverheid kunnen
concurreeren, zoodat nog meer dan tevoren ertegen moet worden gewaakt, dat
de zorg voor de werkloozen dezen den prikkel beneemt om werk te aanvaarden,
zij het ook tegen lager loon dan zij of hun vakorganisatie in de laatste jaren als
aanvaardbaar beschouwden.
Dit een en ander maakt het voor ons duidelijk, dat de zorg voor de werkloozen, die
slachtoffer zijn van den ongunstigen economischen toestand, die door een nieuwe
depressie ernstig versombert, hoe moeilijk en belangrijk die bemoeiing ook is, niet
gekoppeld behoeft te worden aan de maatregelen tot versterking van de economische
positie van het land. Zij staan ongeveer in dezelfde verhouding tot elkaar als het
hospitaal tot het slagveld.
Wij willen met het voorgaande niet de meening doen post vatten, dat wat aan
werkverschaffing door ontginning en dergelijke geschiedt, niet noodzakelijk is, doch
wij krijgen te vaak den indruk, dat buitenstaanders daarin de voornaamste taak zien,
waartoe de werkloosheid de Overheid leidt.
In het voorgaande komt reeds op enkele plaatsen tot uiting, dat wij ons zeer bezorgd
maken over den gang van het bedrijfsleven in de nabije toekomst. Voorheen krachtige
ondernemingen, zelfs eenmaal industrieel toonaangevende
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landen, geven ons de ernstige waarschuwing, dat het thans, op straffe van verarming
en ondergang, volstrekt noodzakelijk is alle krachten in te spannen om goedkoop en
goed te produceeren. Dat is het eenige middel om blijvend het hoofd boven water te
houden. Pogingen van het buitenland om het van ons met andere middelen te winnen,
ontnemen hen den onmisbaren prikkel om te herstellen wat hun aan productiekracht
te kort komt en is een dwang temeer voor ons om sneller vooruit te gaan. Onder
productiekracht verstaan wij hier het complex van eigenschappen en hulpmiddelen,
waarvan het peil der stoffelijke voortbrenging afhankelijk is. Het totaal aan
werkgelegenheid is afhankelijk van hetgeen het buitenland van ons koopen wil of
door ons voor zich wil laten verrichten.
Om een antwoord te geven op de vraag ‘hoe vergroot de werkgelegenheid’, dient
men eerst antwoord te geven op de vragen:
1. Hoe is de bestaande werkgelegenheid ontstaan?
2. Waardoor wordt vergrooting daarvan belemmerd?
3. In hoeverre is er tekort aan werkgelegenheid?
4. Waardoor kan de werkgelegenheid toenemen?
Eerst daarna kunnen we op de actueele vragen antwoorden in hoeverre de Regeering
thans de werkgelegenheid moet bevorderen en op welke wijze zij dat het beste kan
doen.

Ad. 1.
We laten buiten beschouwing den zich als vanzelf aanbiedenden arbeid voor het in
gang houden van het maatschappelijk leven en de voorziening in de eerste
levensbehoeften der bevolking (behoudens de concurrentie van importeurs, die
overwonnen moet worden), doch vestigen onze aandacht op die ondernemingen, die
werk moeten zoeken, vooral door afzet in of werk voor het buitenland.
Het eenige antwoord, dat dan te geven is luidt: dat we hier nagenoeg alles te dank
en hebben aan den ondernemingsgeest en aan wat bevorderlijk is om die eigenschap
in daden om te zetten. De werkgelegenheid wordt geschapen door hen, die afzetgebied
weten te vinden voor de hier te lande gemaakte of gekweekte of gevonden katoentjes,
vleeschsnijmachines, eieren, bloembollen, tomaten, gloeilampen, waschmachines,
zee- en rivierschepen, genever, boter, kaas, papier, steenkolen, groente, radio-artikelen,
briljanten, pralines, schoenen, visch, wollenstoffen, enz. enz. of die aan het buitenland
diensten weten te bewijzen als vrachtvaarders, havenbouwers, handelaars, enz. enz.
Weliswaar vermeerdert de werkgelegenheid ook, wanneer door verhooging der
welvaart het binnenlandsch verbruik toeneemt, d.w.z. als er levendiger verbruik, ruil
en aanmaak van goederen plaats hebben, doch in een land van de gesteldheid van
Nederland is die welvaart in hoofdzaak afhankelijk van het verkeer met het buitenland.
Wie dit tot stand brengt, werkt dus als het ware dubbel op de werkgelegenheid.
We kunnen dus veilig zeggen, dat we de bestaande werkgelegenheid, zich o.a.
uitend in een sterke handelsbeweging, die voor wat den uitvoer betreft,
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bestaat uit fabrikaten, land- en tuinbouwproducten, danken aan het bezit van energieke,
bekwame, moedige bedrijfsleiders op alle gebied: landbouw, tuinbouw, zuivel,
industrie, reederij, handel. Deze worden tot de uitvoering van hun plannen in staat
gesteld door een werkkrachtige, ontwikkelde arbeidersbevolking, een ordelijke
maatschappij, kapitaalbezit (versterkt door Indische winsten). De band met de
overzeesche gewesten vormt een krachtigen steun voor reederij, nijverheid en handel.

Ad. 2.
Hierbij beschouwen we alleen die belemmeringen, welke bij voldoende kracht en
bekwaamheid der ondernemers het productief maken van den ondernemingsgeest
bemoeilijken.
Zij zijn te onderscheiden in buitenlandsche en binnenlandsche.
De buitenlandsche zijn de tolmuren en andere grenssluitingen door vreemde
regeeringen, lagere productiekosten in het buitenland, (de oorzaak kan ook in het
binnenland liggen) dumping, onvoldoende vervoergelegenheid, onvoldoende
handelsvoorlichting, crises.
De binnenlandsche zijn: hooge productiekosten (oorzaken o.a. hooge loonen,
belastingen, sociale lasten), dure grond-, brand- en hulpstoffen, hooge vrachtprijzen,
tekort aan geschikte arbeidskrachten, onvoldoende verkeerswegen, hooge rente (laag
in vergelijking met Duitschland) en te gering kapitaal of crediet.

Ad. 3.
Om deze vraag zuiver te beantwoorden, moeten we seizoenwerklooshied buiten
beschouwing laten en voor het overige onderscheid maken tusschen een algemeen
tekort over het geheele land en een tekort op de eene plaats of in een bepaald bedrijf,
waartegenover een overvloed staat op een andere plaats. Een algemeen tekort aan
werkgelegenheid is er in vergelijking met Frankrijk en België, die practisch geen
werkloozen hebben. Toch is in menige industrie werkgelegenheid over, waarvoor
geschikte arbeidskrachten ontbreken. Geheel anders dus dan in Groot-Brittannië,
waar mijnwerkers, textielarbeiders, scheepsen machinebouwarbeiders en ketelmakers
langdurig werkloos zijn of met verkorten werktijd werken.
Ook al zou de industrieele bedrijvigheid toenemen, dan zouden zij, die nu werkloos
zijn voor het overgroote deel werkloos blijven, tenzij zij bruikbaar (gemaakt) werden.
In sommige provincies, vooral in Groningen, bestaat voor de landarbeiders
onvoldoende werkgelegenheid, o.a. als gevolg van verminderde emigratie en
beginnende mechanisatie. De landbouw biedt geen werkgelegenheid voor den aanwas
der plattelandsbevolking; deze moet elders werk zoeken.
Tekort aan werkgelegenheid is er voor mannen, die geen vak verstaan en is er
langen tijd geweest voor enkele groepen vakarbeiders, o.a. sigarenmakers,
diamantbewerkers.
Tekort dreigt als gevolg der economische depressie in tal van bedrijven.

Nederlandse historische bronnen 2

Nederlandse historische bronnen 2

391

Ad. 4.
Door alles wat de productiekosten verlaagt, door vakopleiding van leiders en arbeiders,
door verstrekking van kapitaal en crediet, door goedkoop en snel vervoer van goederen
en van arbeiders, door voorkeur aan Nederlandsch fabrikaat, door technische en
commercieele voorlichting, door goede relaties met het buitenland, door arbeidsvrede.
Voor het voor ons land zoo belangrijke havenverkeer komen daarbij goed
geoutilleerde havens met goedkoope en snelle bediening.
Gaan we met het vorenstaande voor oogen de middelen na, die de
Werkloosheidsraad aangeeft, dan treft ons het navolgende:
Wegen en kanalen staan thans in zoo grooten omvang op de begrooting, dat het
niet noodig is de uitvoerders dier plannen te hinderen met vertoogen over hunne
nuttigheid.
Verhooging van het totaal bedrag van 80 à 90 millioen voor wegen, kanalen en
landaanwinst met enkele miljoenen zou hoogstwaarschijnlijk niet tengevolge hebben,
dat de werkloozen in grooten getale naar die werken zouden trekken.
Landaanwinst is een der duurste middelen tot verruiming van werkgelegenheid.
Niet één arbeider (Mr. Molenaer7), doch 1 inwoner vindt zijn bestaan op 1 H.A. grond
(zie b.v. bevolking Haarlemmermeer, Zeeland). Wat direct (oprichtingskosten) en
indirect (verkeersmiddelen, onderwijs) in de industrie gestoken wordt, legt de kiem
voor gestadigen groei met zelfgemaakt kapitaal. De tuinbouw staat, wat dit en menigen
anderen factor betreft, dichter bij de industrie dan bij den landbouw; bij dezen laatste
is voor verruiming van werkgelegenheid niet veel te verwachten. We sluiten allerminst
de oogen voor het enorme belang, dat de landbouw voor ons land heeft en hechten
groote waarde aan de instelling der Commissie Lovink8, uit welker rapport wij zullen
kunnen leeren, hoe de meer agrarisch georiënteerde economen zich de Regeeringstaak
ten opzichte van den landbouw, waarvan een deel thans misschien nog sterker dan
de industrie in depressietoestand verkeert, denken.
Het werkzaamste middel voor verruiming van werkgelegenheid is dus uitbreiding
der industrie en deze is alleen mogelijk, wanneer zij produceert tegen prijzen,
waarmede zij op de wereldmarkt kan concurreeren. Wat daartoe noodig is te doen
en te laten, is in de brieven van den Werkloosheidsraad met bijbehoorende nota's al
aangegeven. Wij resumeeren als urgent en voegen bij in willekeurige volgorde:
vakopleiding in school en werkplaats, zich aanpassend bij de behoeften der moderne
grootindustrie (dus in overleg met den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid);
economische voorlichting;
natuurwetenschappelijk onderzoek;

7
8

Wellicht is dit A.N. Molenaar, algemeen secretaris van het Verbond van Ned. Werkgevers.
H.J. Lovink, voorzitter van de Landbouwcrisiscommissie.
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geen hooge belasting op het bedrijfsleven, teneinde aan personen in Overheidsdienst
hooger loon te betalen dan het bedrijf zijn arbeiders kan geven.
Wij achten het niet noodig speciaal de aandacht te vestigen op tal van bemoeiingen,
die reeds in gang zijn als rivieroverbrugging, wegenaanleg, zorg voor gezond wonen
en werken der arbeiders, voorkeur voor Nederlandsch fabrikaat, enz.
Wij zijn er ons ten volle van bewust, dat, gezien de oorzaken der depressie, voorzoover
die reeds beoordeeld kunnen worden, de Regeering niet de macht heeft om de
toestanden te dwingen, doch wij meenen, dat het des te noodzakelijker is om althans
die, zij het ook bescheiden, maatregelen te nemen, die ons land economisch kunnen
versterken. In dit verband wijzen wij op de navolgende waarnemingen:
1.Op 13 Juni 1929 is een wetsontwerp ingediend tot regeling van het toegepast
natuurwetenschappelijk onderzoek. Dit wetsontwerp, dat een betere organisatie
beoogt van de samenwerking tusschen wetenschap en technische voortbrenging, is
voor de industrie van groote betekenis, juist in tijden van depressie.
Op 20 November 1929 heeft de Tweede Kamer een voorlopig verslag uitgebracht,
dat geenszins ongunstig luidt (zitting 1929/30, No. 59). Ondanks herhaald
uitgesproken verlangens van belanghebbenden en deskundigen verschijnt er maar
steeds geen Memorie van Antwoord.
2. Op 7 Maart j.l. heeft de Bezuinigingscommissie aan de Regeering aangeboden
het Rapport der Commissie-Posthuma met bijbehoorend wetsontwerp tot regeling
van den economischen Voorlichtingsdienst. Dit wetsontwerp beoogt een centraal
punt in het leven te roepen, bestuurd door vertegenwoordigers der vijf betrokken
Departementen, teneinde de economische voorlichting te verbeteren.
De Bezuinigingscommissie en de Centrale Reorganisatie Commissie hebben beide
de spoedige indiening van dit wetsontwerp met warmte aanbevolen; het is juist in
tijden van naderende depressie van groot belang. Nochtans blijkt tot dusverre niet
naar buiten, dat hieraan met voortvarendheid wordt gewerkt.
3. Begin Maart van dit jaar heeft de Commissie van Deskundigen inzake het
Nijverheidsonderwijs een voorstel gedaan, betreffende de opheffing van het
Stopwetartikel, teneinde de uitbreiding van het Vakonderwijs in regelmatiger banen
te kunnen leiden. Bij schrijven van 21 Maart jl. heeft de Centrale Reorganisatie
Commissie dit voorstel ondersteund en er daarbij den nadruk opgelegd, dat de
ontwikkeling van dit onderwijs niet moet gaan in sectarische richting, omdat dan
spoedig opnieuw financieele bezwaren een gezonde ontwikkeling zullen belemmeren.
Ook deze voor de nijverheid zeer belangrijke aangelegenheid is, voorzoover wij
kunnen nagaan, tot dusver niet door de Regeering in behandeling genomen.
Vinden wij dus geen aanleiding om principieele wijzigingen voor te stellen in
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de werkloozenzorg naast hetgeen reeds in studie is bij enkele commissies en de
Regeering, met te meer klem spreken wij onze overtuiging uit, dat het dringend
noodig is, dat de Regeering spoed maakt met de meerendeels reeds in verren staat
van voorbereiding verkeerende maatregelen tot versterking der industrie.
DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR WERKLOOZENSTEUN,

(w.g.) C. Zaalberg.
Voorzitter

Nederlandse historische bronnen 2

394

III [Nota van de commissie Zaalberg aan de minister van Binnenlandse.
Zaken Jhr. C.J.M. Ruys de Beerenbrouck, 7 juni 1932]
's-Gravenhage, 7 Juni 1932
DIRECTEUR-GENERAAL VAN DEN ARBEID

No. 5357

Betreffende: regulariseering van de wettelijke en financieele regelingen der
werkloozenvoorzieningen
Aan
ZIJNE EXCELLENTIE DEN MINISTER VAN STAAT, MINISTER VAN BINNENLANDSCHE
ZAKEN

Verschillende overwegingen hebben ons aanleiding gegeven het vraagstuk der
werkloozenvoorzieningen in een meer algemeen verband in beschouwing te nemen
en daarover op dit moment een op onze ervaringen en onze verwachtingen voor de
naaste toekomst gebaseerd advies aan de Regeering uit te brengen.
Vooreerst scheen het ons daartoe thans het meest geschikte oogenblik, nu de
voorbereiding voor de Rijksbegrooting 1933 binnenkort moet leiden tot het opmaken
der voorloopige uitkomsten en aan deze uitkomsten natuurlijk de voor de
werkloosheidbestrijding benoodigde bedragen getoetst zullen moeten worden. Voorts
worden er met het oog op de stijgende tekorten op de gemeentelijke budgetten den
laatsten tijd allerlei, naar ons voorkomt, zeer gevaarlijke denkbeelden naar voren
gebracht, om in plaats van de uitgaven te verlagen voor de gemeenten nieuwe bronnen
aan te boren, waaruit deze gemeentelijke uitgaven kunnen worden bestreden, o.a.
verhooging van het Rijkssubsidie, een speciale Rijksbelasting tot dekking van de
kosten der werkloozenondersteuning in het geheele land, de instelling van een
Rijksfonds, waaruit de daarvoor in aanmerking komende gemeenten, die in financieele
moeilijkheden dreigen te komen, een speciale ondersteuning zullen genieten en
eindelijk een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied, teneinde de gemeente
beter in staat te stellen haar crisisuitgaven uit eigen middelen te bestrijden.
Parallel met de uitputting der openbare kassen bevordert de
werkloozenondersteuning de intering op ons volksvermogen, direct door de voor de
uitkeeringen noodige heffingen, indirect door het steunen van een te hoog loonpeil.
Het handhaven van een hooger loon- en levenspeil dan in andere landen, met als
gevolg hooger productiekosten en hooger prijspeil, leidt onvermijdelijk tot interen
op en uitputten van het volksvermogen. Afbraak van dit hooge niveau wordt geremd
door hoogen werkloozensteun. Is reeds hierom een verlaging van het te hooge
steunpeil van primordiaal belang, het totaal der uitkeeringen heeft reeds een zoodanige
hoogte bereikt bij een gelijktijdige daling der publieke en particuliere inkomens, dat
veel sneller dan noodzakelijk is het
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oogenblik nadert, waarop ook voor de ondersteuning der werkloozen de noodzakelijk
geachte bedragen niet meer beschikbaar zijn.
De handelsbeweging toont nog tal van producten, waarmede Nederland zou kunnen
concurreeren in binnen- en buitenland, indien het loonpeil zich aanpaste aan dat van
de concurreerende landen van gelijke cultuur.
De steeds toenemende handelsbelemmeringen, die telkens een der ons nog restende
exportgebieden afsluiten, maken het te dringender noodig, om in de bedrijven, die
nog vrij kunnen concurreeren, de productiekosten te verlagen. Het binnenlandsch
gebruik van Nederlandsch product en de handhaving en uitbreiding van ons debiet
op de wereldmarkt zijn de krachtigste middelen tot zelfbehoud en zij zijn thans van
niets zoo afhankelijk als van de productiekosten.
Het bedrijfsleven en de schatkist zijn beide in hooge mate afhankelijk van de
houding, die de besturen van Rijk en Gemeenten innemen ten aanzien van de
financieele zijde der werkloozenverzorging. Wij meenen, dat de gebeurtenissen in
binnen- en buitenland zoo dreigende gevaren inhouden, dat ook de
werkloozenondersteuning in een ander licht gezien moet worden, dan toen in een
nog korten tijd achter ons liggende periode de thans geldende regelingen zich
geleidelijk hebben ontwikkeld.
En tenslotte heeft tot het uitbrengen van een meer algemeen advies op dit tijdstip
mede aanleiding gegeven de binnenkort in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
aan de orde te stellen interpellatie-Kupers, waarbij natuurlijk het Werkloosheidsbeleid
in zijn vollen omvang opnieuw in debat zal worden gebracht9.
De Commissie acht er weinig twijfel meer over mogelijk, dat het Nederlandsche
Volk zeer spoedig niet meer in staat zal zijn den geweldigen last te torsen, die de
werkloosheidvoorzieningen op de budgetten van Rijk en gemeenten leggen en die
voor 1932 met inbegrip van de werkloosheidsverzekering wel op een bedrag van f.
150 millioen in totaal is te stellen. Aangezien de waardedaling van den gulden een
ramp zou zijn, niet het minst ook voor het minst draagkrachtige deel der bevolking,
is ook dit deel der bevolking meer gebaat bij een, zij het ook ingrijpende, maar
niettemin noodzakelijke verlaging van steunuitkeeringen, wanneer mede daardoor
de gulden kan worden gered, dan bij een handhaving of verhooging van die
uitkeeringen in guldens van een gedeprecieerde waarde.
Indien, zooals sommigen verwachten, het loslaten van het goud op dit oogenblik
aanvankelijk door den nog aanwezigen rijkdom in goud en andere waarden bij de
banken en in particulier bezit tot versterkte deflatie zal leiden, dan zal hiervan een
nog snellere intering het gevolg zijn, waarop de niet te beheerschen inflatie zal volgen.
Dat beteekent een algemeene verarming, waarvan de zekere komst en de beteekenis
door groote groepen der bevolking niet worden beseft, doch die haar duidelijk kan
worden gemaakt door te wijzen op de waardedaling der fondsen voor sociale
verzekeringen en de daaruit in de toe-

9

Over deze interpellatie: De Rooy, Werklozenzorg 77-78.
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komst uit te keeren bedragen. In al die gevaren ligt naar onze meening de sterkste
rechtvaardiging voor een krachtig ingrijpen der Regeering.
Omtrent de maatregelen, waardoor de evenbedoelde onheilen voorkomen moeten
worden, bestaat bij de Commissie geen volledige eenstemmigheid. Het standpunt
van eenige harer leden is het navolgende:
Volgens de door Uwe Excellentie gestelde regelen, subsidieert het Rijk
(Binnenlandsche Zaken) de gemeenten in de koster der werkloozenzorg met
percentages, liggende tusschen de 25 en 75% der voor Rijkssteun in aanmerking
komende uitgaven, welk percentage wordt bepaald door den omvang van de
werkloosheid en de draagkracht der betrokken gemeente. Aan deze subsidieering
verbindt Binnenlandsche Zaken het recht van goedkeuring der gemeentelijke
steunregelingen.
Naar de meeting der hier aan het woord zijnde leden onzer Commissie is de invloed
der Regeering op het gemeentelijk steunbeleid door een dergelijke subsidieregeling
te beperkt, vooreerst, omdat met de subsidietoezegging weliswaar de goedkeuring
van de regeling wordt gekocht, maar in de toepassing der regelingen een veel te
groote mate van vrijheid blijft bestaan; voorts omdat dit stelsel er toe leidt om
subsidies te geven aan gemeenten als b.v. 's Gravenhage, die een dergelijk subsidie
vooralsnog niet noodig hebben en door het verkrijgen ervan tot een te ruime toepassing
van steunmaatregelen worden verlokt, en eindelijk omdat een dergelijke regeling
geen andere sanctie bezit dan inhouding van subsidie, welke sanctie, nu de insolvente
gemeenten toch langs anderen weg door een Rijkskasvoorschot worden geholpen,
onvoldoende is en - daar zij als onrechtvaardig wordt gevoeld - bovendien slechts
zeer noode wordt toegepast. Een gevolg hiervan is, dat de Regeering een
onvoldoenden invloed heeft op de toepassing der gemeentelijke steunregelingen met
name in de groote steden en dat de eenheid van beleid wordt verbroken. Als
voorbeelden wijzen wij er op, dat de gemeenten de werklooze bouwvakarbeiders op
denzelfden grondslag als andere werkloozen ondersteunen, terwijl het Rijk,
doelbewust, ondersteuning van werklooze bouwvakarbeiders schadelijk acht, zoolang
de loonen niet belangrijk dalen. Voorts, dat de tegen werkloosheid verzekerde
arbeiders bijslagen uit de gemeentekas ontvangen boven hun uitkeeringen uit de
werkloozenkassen, waardoor zij feitelijk van twee wallen eten.
Deze leden zijn van meening, dat de werkloozenverzorging - zoowel omdat zij
den grootsten post op de Rijks- en gemeentelijke budgetten vormt of gaat vormen,
als omdat de invloed op het bedrijfsleven een beslissende beteekenis heeft verkregen
- niet langer een wettelijken grondslag en de volle verantwoordelijkheid van het
Parlement kan ontberen. Zij ontkennen niet, dat een nogal ruime aanpassing van de
Armenwet aan de gewijzigde omstandigheden met groot beleid is gehanteerd en dat
aan het toekennen van subsidies doeltreffende voorwaarden zijn verbonden en op de
naleving hiervan is toegezien, maar bij de alles overheerschende beteekenis van deze
overheidsbemoeiing past niet langer een regeeren met ministerieele
subsidiesvoorwaarden en sancties en afhankelijkheid van den goeden wil van de
besturen der gemeenten.
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Naar hun oordeel behoort de Volksvertegenwoordiging een grooter deel van de
verantwoordelijkheid te dragen dan het geval is bij haar goedkeuring van
memorieposten op de begrooting en haar meeningsuiting in interpellaties en moties.
Evenzeer behoort de plicht der gemeenten haar bij de wet te worden opgelegd.
Een en ander heeft bij deze leden onzer Commissie de overtuiging gevestigd, dat
- al ontkennen zij geenszins de bezwaren aan het totstandbrengen eener wettelijke
regeling verbonden - nochtans het totstandbrengen eener wettelijke regeling niet
langer mag worden uitgesteld. Het uitsluitend op een begrootingspost steunende
Regeeringsbeleid heeft tengevolge, dat de Volksvertegenwoordiging een te geringe
verantwoordelijkheid draagt voor dit in zijn consequenties zoo vèrstrekkende
volksbelang; vandaar ook de steeds weer uit die Volksvertegenwoordiging
voortkomende aandrang op de Regeering, om het lot der werkloozen te verbeteren
en hun uitkeeringen te verhoogen. De leden hier aan het woord, zouden hierin willen
voorzien door het totstandbrengen van een wettelijke bepaling, welke in hoofdzaak
slechts inhoudt, dat alle regelingen, welke door een gemeente met betrekking tot de
werkloozenzorg worden getroffen, de voorafgaande Koninklijke goedkeuring
behoeven. De ratio voor een dergelijke wetsbepaling is deze, dat ofschoon de
Overheidszorg voor de werkloozen noodzakelijk gemeentezorg moet blijven - al was
het maar alleen, omdat alleen de plaatselijke Overheid de zeer uiteenloopende
plaatselijke behoeften voldoende kan beoordeelen - nochtans bij deze gemeentezorg
zóó vèrstrekkende algemeene belangen zijn betrokken, dat voorafgaande goedkeuring
van de Rijksregeering noodig is.
Deze bepaling zou het best als wijziging in de Armenwet kunnen worden
opgenomen, desgewenscht met een beperkten duur. Is de crisiswerkloosheid als
massaverschijnsel overwonnen, dan zal het zeker niet wenschelijk meer zijn, om de
behoeftigen te onderscheiden in werkloozen en anderen. Al kan men van meening
verschillen over de vraag of het wenschelijk is dat onderscheid te maken, thans staan
we voor een werkelijkheid, waarin dat onderscheid wel gemaakt wordt en dit maakt
het noodzakelijk bij den wettelijken grondslag, die deze bemoeiing behoeft, daarmede
rekening te houden. Voorkomen moet worden, dat een burgerlijk armbestuur, al of
niet op aansporing van het gemeentebestuur, de ‘Rijksregeling’ doorkruist met
werkloozenondersteuningen op ruime schaal, waartoe thans de Armenwet het nog
de bevoegdheid geeft.
Nadat op deze wijze aan het Rijkstoezicht een wettelijke basis zal zijn gegeven,
komt de kwestie der kostenverdeeling aan de orde.
Daaromtrent wenschen de bovenbedoelde leden het navolgende als hun meening
kenbaar te maken.
Het in ieder geval vast te houden beginsel, dat werkloozenzorg gemeentezorg is,
brengt mede, dat de kosten in beginsel door de gemeente worden gedragen. Dit is
ook practisch noodig, omdat hierin de eenige waarborg ligt, dat de kosten binnen
redelijke grenzen worden gehouden. Een gemeentebe-
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leid, dat voor een te groot gedeelte uit 's Rijks kas wordt betaald, leidt onvermijdelijk
tot geldverspilling.
Ofschoon derhalve moet worden vastgehouden aan den eisch, dat de gemeente de
kosten der werkloozenzorg geheel en volledig moet betalen, valt niet te ontkennen
dat een aantal gemeenten (niet alle) daartoe zonder Rijkshulp niet in staat zijn.
Aangezien echter een Rijkssubsidie het niet te vermijden gevolg heeft, dat
gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt verzwakt, moet aan het geven van een
Rijkssubsidie noodzakelijk de voorwaarde worden verbonden eener medezeggenschap
van de Regeering in de toepassing der gemeentelijke steunmaatregelen. Voor deze
gesubsidieerde gemeenten ontstaat derhalve een tweeledig Regeeringstoezicht nl.
vooreerst een algemeen wettelijk toezicht, zich openbarend in een voorafgaande
goedkeuring van alle steunmaatregelen en voorts een op het subsidie gebaseerd
toezicht op de toepassing der goedgekeurde maatregelen.
Daarmede kan echter naar de meening der hier aan het woord zijnde leden nog
niet worden volstaan. Immers, het Regeeringstoezicht op de toepassing der
gemeentelijke steunmaatregelen kan nooit zoover gaan, dat dit toezicht in de plaats
kan treden van de taak der gemeentelijke Overheid. De gemeente zal zelve een
daadwerkelijk belang moeten houden bij deze toepassing en een gevolg hiervan is,
dat het Rijkssubsidie nimmer een zeker percentage, dat bij 75% zeker wel de uiterste
grens heeft bereikt, zal mogen te boven gaan.
Alsdan zullen er echter een aantal gemeenten overblijven, die zelf de resteerende
25% niet uit eigen middelen kunnen vinden en de vraag rijst, wat met deze gemeenten
moet geschieden.
Onze Commissie ziet geen ander middel, dan dat deze gemeenten als noodlijdend
worden aangemerkt en dus voor hulp in de huishouding in aanmerking gebracht
moeten worden. Maar tevens is zij van oordeel, dat het aantal noodlijdende gemeenten
onrustbarend toeneemt en dat, teneinde de gemeentelijke autonomie voor algeheelen
ondergang te behoeden, hiertegen ten spoedigste maatregelen genomen moeten
worden. Ook hier bestaat het stelsel, dat een noodlijdende gemeente subsidie uit 's
Rijks kas kan ontvangen onder zekere aan dit subsidie te verbinden voorwaarden en
ook hier is dat stelsel onvoldoende gebleken: het laat in naam het gemeentebestuur
in zijn vrijheid onaangetast, verslapt niettemin het gemeentelijk
verantwoordelijkheidsgevoel en mist elke sanctie om hierin te voorzien. Gelijk
indertijd de Staatscommissie-Van Lynden van Sandenburg reeds heeft voorgesteld,
zal men ook hier er niet aan kunnen ontkomen, eenerzijds om het noodlijdend worden
een meer afschrikwekkend karakter te geven, door de vrijheid der gemeentebesturen
van noodlijdende gemeenten te beperken en anderzijds in het belang van het Rijk
aan de te stellen voorwaarden een sanctie te verbinden. Dit kan worden bereikt door
die voorwaarden te construeeren als wettelijke verplichtingen der gemeente, waartegen
te minder bezwaar kan bestaan, nu in de onlangs tot stand gekomen
Kasvoorschottenwet een precedent wordt gevonden. Met betrekking tot de
werkloozenzorg zal dit tengevolge hebben, dat in de gevallen waarin het Rijk boven
de als uiterst gestelde grens moet subsidieeren, een boven het
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normale uitgaand Rijkstoezicht het evenwicht herstelt. In deze gemeenten zal dus
de invloed der Regeering op het gemeentelijk werkloosheidsbeleid niet aan grenzen
zijn gebonden.
Een ander deel der leden (de Commissie splitst zich ten deze in twee deelen) is van
meening, dat vooralsnog geen wettelijke voorziening dient te worden getroffen. De
praktijk toch heeft aangetoond, dat langzamerhand bijna alle gemeenten, welke
regelingen op het gebied van de steunverleening en de werkverschaffing treffen, zich
om steun tot de Regeering wenden. De enkele gemeenten, welke zich zelf nog geheel
bedruipen (o.m. Bussum), zullen zich ongetwijfeld binnen korten tijd toch om hulp
tot de Regeering moeten wenden.
De Regeering is thans wel bekend met de regelingen, welke in de groot en andere
plaatsen bestaan, doch om te weten hoe de toepassing is, is een grooter aantal
controleurs noodig dan thans werkzaam is. Hierover bestaat bij de Commissie
eenstemmigheid.
De Commissie in haar geheel is door de met de resultaten van het werk der
controleurs opgedane ervaring tot de overtuiging gekomen van de urgentie eener
scherpere contrôle op de gemeenten. De voor de tewerkstelling van meer controleurs
te maken kosten zinken in het niet bij de besparingen, die het gevolg zijn hunner
contrôle.
De Comissie geeft daarom Uwer Excellentie dringend in overweging om, welke
keuze uit de beide of eventueel andere voorstellen ook door Uwe Excellentie gedaan
wordt, in ieder geval het contrôle-apparaat belangrijk te versterken.
Ook bij volmaakte contrôle blijven de verschilpunten in de Commissie
gehandhaafd. Het gaat er nl. om, hoe de Regeering tegenover de bestaand en de te
nemen voorzieningen staat. Wanneer de Regeering op grond van de ernstige
tijdsomstandigheden uitspreekt - de motieven, welke voor wijziging pleiten, zijn in
het eerste deel van dit advies duidelijk uiteengezet -, dat overal waar zulks mogelijk
is (hieronder behooren de groote steden), verlagingen worden ingevoerd en wenscht,
dat aan deze opvatting streng de hand wordt gehouden, komen die wijzigingen er
ook zonder de wet. Het feit, dat de gemeenten bijna allemaal zonder hulp van den
Staat er niet meer kunnen komen, leidt er toe, dat de Regeering de mate van toepassing
der voorzieningen kan aangeven.
Ditzelfde geldt ook voor de hulp aan de bouwvakarbeiders en den toeslag op de
kasuitkeering. Wanneer de Regeering van meening is, dat voor dergelijke hulp geen
speciale voorzieningen meer mogen worden getroffen, ook al geeft het Rijk geen
subsidie (wat nu het geval is), dan legt de Regeering de gemeenten eenvoudig op,
de regelingen in te trekken. Sanctie's ten deze zijn, intrekking van subsidie's, c.q.
vernietiging van het besluit.
Alles komt hier neer op den wil van de Regeering, om op te treden tegen schadelijke
regelingen. Beslissend is hier de vraag, welk beleid zij wenscht
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te volgen. Het al dan niet bestaan van een wettelijke voorziening doet aan dat beleid
niets af.
Wat kunnen verder, zoo vragen de leden die hier aan het woord zijn, de gevolgen
van een wet zijn?
1e. De Staten-Generaal (de herhaalde interpellatiën in de Kamers hebben duidelijk
aangetoond, dat hier sprake is van een wensch, die algemeen is) zullen alles er
op zetten, dat in de wet wordt neergelegd, dat de gemeenten op bepaalde
subsidies zullen kunnen rekenen. Wordt deze bepaling in een of anderen vorm
opgenomen, dan zullen allerlei voorzieningen moeten worden getroffen tot
uiting komende in algemene voorschriften met als gevolg een beoordeling
volgens chablones, waaraan voor den Staat groote nadeelen zijn verbonden.
2e. Teneinde de regelingen, welke getroffen moeten worden, naar ‘billijkheid’ toe
te passen, zullen naar de opvatting van de Staten-Generaal onderscheidene
commissie's in het leven moeten worden geroepen. Ook hier weer gevolgen,
waartegen steeds door onze Commissie eenstemmig ernstig gewaarschuwd is.
3e. Het is niet buitengesloten, dat er een krachtige aandrang zal komen uit de
Kamers, om de geheele werkloozenzorg (althans het overgroote deel der kosten)
op het Rijk te leggen. (Rede Prof. Mr. C.W. de Vries, kamerleden, die
burgemeester zijn van gemeenten met groote werkloosheid enz.). Is eenmaal
een wetsontwerp ingediend en zijn de geesten opgeroepen, dan weet men wel
het begin, maar niet het einde.

De eerst aan het woord zijnde leden zijn, met volle waardering voor hetgeen practisch
is bereikt, daarover geenszins voldaan en wijten dit aan de te groote vrijheid der
gemeenten en de te zwak gefundeerde bevoegdheden der Regeering bij een geheel
onvoldoende regeling der verantwoordelijkheid der verschillende overheidsorganen.
De zwaardere eischen van kracht, die aan het beleid in steeds sterker mate gesteld
moeten worden, gedoogen niet langer een regeeren zonder stevigen wettelijken
grondslag.
Wij voegen hierbij een ontwerp van eenige artikelen, waarin de gedachten der
eerste groep leden belichaamd zijn. Het zal dan noodig zijn, dat in de Armenwet,
waarin deze voorschriften al of niet als aanvulling worden opgenomen, bepaald
wordt, dat de gewone regelen der Armenwet tijdelijk niet van toepassing zijn op die
groepen van behoeftigen, wier hulpbehoevendheid uitsluitend een gevolg is van de
door de tegenwoordige economische omstandigheden veroorzaakte mindere
werkgelegenheid in het bedrijf, waarin zij plegen werkzaam te zijn.
DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR WERKLOOZENSTEUN,

Voorzitter
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IV [Advies van de Commissie ‘H’ aan de minister van Sociale Zaken Dr.
J.R. Slotemaker de Bruïne, januari 1934]
Tweede advies10 inzake werkloosheidsbestrijding uitgebracht door de
commissie inzake werkloosheidszorg aan zijne excellentie den minister
van Sociale Zaken.
Januari 1934

Beginsel
1. In het algemeen advies door onze Commissie in October van het vorige jaar aan
de Regeering uitgebracht over de bestrijding der werkloosheid, hebben wij o.m. op
den voorgrond gesteld, dat het meest doeltreffende middel, om de werkloosheid reëel
te doen verminderen, bestaat in het scheppen van de voorwaarden, waaronder een
zoo groot mogelijk aantal thans werklooze arbeiders wederom werk zal kunnen
krijgen in de bedrijven, waaruit zij afkomstig zijn.

Werkverschaffing en werkverruiming zijn hulpmiddelen.
2. Werkverschaffing en werkverruiming van Overheidswege vormen weliswaar
noodzakelijke hulpmiddelen in een tijd, waarin het bedrijfsleven vooralsnog in de
onmogelijkheid verkeert, om het totaal aantal beschikbare werkkrachten op te nemen
en het leegloopen van groote groepen goedgezinde arbeiders een moreelen en socialen
achteruitgang van het volk na zich zou sleepen, maar een geneesmiddel tegen de
werkloosheid vormt deze kunstmatige werkgelegenheid niet.
3. Onze Commissie heeft daarom gemeend aan de haar verstrekte opdracht, om
haar algemeen advies in concrete voorstellen om te zetten, uitvoering te moeten
geven, door in de eerste plaats de mogelijkheid tot terugvoering van werklooze
arbeiders naar het bedrijfsleven, waaruit zij afkomstig zijn, in nadere beschouwing
te nemen.
Van deze overwegingen vormt het hierna volgend Rapport het voorloopige
resultaat.
De Commissie stelt zich voor daarna haar denkbeelden omtrent werkverruiming
en werkverschaffing in afzonderlijke voorstellen nader aan de goedkeuring van de
Regeering te onderwerpen, terwijl daarna spoedig nog andere voorstellen zullen
volgen.

10

Van het ‘Eerste Advies’ uit september/oktober 1933 zijn slechts voorlopige (deel-)concepten
aangetroffen. De omschrijving in de inventaris (onder nummer 45) is enigszins misleidend.
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4. De vraag, hoe werklooze arbeiders zooveel mogelijk kunnen worden teruggevoerd
naar het bedrijf, waaruit zij afkomstig zijn, splitst zich in deze twee andere vragen,
nl.:
a. door welke middelen kunnen de afzetmogelijkheden der Nederlandsche
bedrijfsgroepen worden vergroot;
b. hoe kunnen deze middelen worden verwezenlijkt.

Van voorgestelde middelen is geen afdoend resultaat te verwachten.
5. Alvorens op de beantwoording van deze twee vragen nader in te gaan, meenen
wij er vooreerst de aandacht op te moeten vestigen, dat onze Commissie zich zeer
wel bewust is, dat haar voorstellen, indien zij door de Regeering worden aanvaard,
in geenen deele een volledige genezing van de kwaal zullen kunnen brengen in dien
zin, dat daardoor de werkloosheid geheel zou worden opgeheven.
Niet alleen toch heeft er te allen tijde ook in de gunstigste conjunctuurverhoudingen
altijd eenige werkloosheid bestaan, maar bovendien dragen de oorzaken van de
huidige crisis te zeer een internationaal karakter, dan dat de Regeering van één Land
bij machte zou zijn de kwaal afdoende te verhelpen.

Te geringe aanpassing in Nederland t.o.v. omliggende landen.
6. Is dus eenerzijds om de evengenoemde redenen van onze voorstellen een volledige
opheffing van de werkloosheid niet of althans niet dadelijk te verwachten, anderzijds
moeten wij er aanstonds op wijzen, dat die maatregelen desondanks een zeer algemeen
en ingrijpend karakter zullen moeten dragen. Nederland kon zich in de afgeloopen
periode de weelde veroorloven van een boven de Europeesche middelmaat
uitstekenden levensstandaard. Door verschillende oorzaken hebben wij niet alleen
de welvaartsbronnen verloren die ons tot deze weelde in staat stelden, maar bovendien
hebben de ons omringende landen, veelal door minder kieskeurige en gelukkig tot
dusver door ons versmade middelen, het versoberingsproces eerder aangepakt en
sneller doen werken dan hier te lande het geval is geweest. Niet alleen hebben wij
ons dus een hoogeren berg gebouwd om op te leven, zoodat, nu wij naar beneden
moeten, de weg langer is, maar bovendien hebben wij langer gewacht en zijn in het
afdalen achter geraakt. Aangezien wij dien achterstand moeten inhalen, zijn kleine
en halve middelen niet meer voldoende.

Het herstel van evenwicht door zwaardere lasten leidt tot verdere
uitputting. Versobering is noodig.
7. De telkens wederom oplevende pleidooien vóór de devaluatie verdienen in zooverre
alle aandacht, dat inderdaad handhaving en herstel van het evenwicht in onze
volkshuishouding door verzwaring van lasten moet leiden tot een steeds verder gaande
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uitputting. Aan de handhaving van den gouden standaard en het behoud van onze
welvaartsbronnen zit onverbrekelijk vast een vèrgaande versobering van het geheele
volksleven.

Hoofdoorzaken van moeilijkheden in het bedrijfsleven.
8. Alvorens thans over te gaan tot behandeling van de maatregelen, welke wij ter
versterking van de positie van ons bedrijfsleven getroffen zouden wen-
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schen te zien en van de wijze waarop die maatregelen zouden kunnen worden tot
stand gebracht, meenen wij goed te doen eerst een overzicht te doen voorafgaan van
de voornaamste oorzaken van de moeilijkheden.
Als zoodanig komen in aanmerking:
I. te hooge productiekosten wegens:
a. te dure grondstoffen;
b. te zware kapitaallasten;
c. te hooge loonen;
d. te drukkende sociale en andere door de Overheid opgelegde lasten.
II. gedaalde koopkracht van de afnemers;
III. maatregelen getroffen door het buitenland en wel:
a. beperking van den invoer van Nederlandsche producten, hetzij
rechtstreeks, hetzij indirect door beperkingen in het betalingsverkeer;
b. dumping met buitenlandsche goederen.
IV. oneconomische bedrijfsorganisatie b.v. door:
a. achterlijke technische outillage;
b. te groot aantal elkaar dood concurreerende bedrijven;
c. ondoelmatige productie, hetzij omdat goederen worden
geproduceerd, waaraan geen behoefte bestaat, hetzij doordat in het
buitenland wordt gekocht wat zonder verhooging van
productiekosten of vermindering van kwaliteit in Nederland
vervaardigd zou kunnen worden.
V. ongemotiveerde voorkeur van Nederlandsche consumenten voor buitenlandsche
boven in Nederland vervaardigde producten;
VI. te hooge distributiekosten.

Vergrooting van bedrijfsactiviteit.
9. Bovenstaand overzicht geeft aanleiding de maatregelen, welke ter vergrooting van
de bedrijfsactiviteit getroffen kunnen worden, in drie groepen te verdeelen, nl.:
I. de maatregelen, welke de Regeering als Overheid zelfstandig kan tot stand
brengen;
II. de maatregelen, waartoe de Regeering de medewerking behoeft van Regeeringen
van andere landen;
III. de maatregelen, waartoe de Regeering in meer of mindere mate de medewerking
behoeft van belanghebbende organen of personen in het eigen land.

Maatregelen van de Regeering als Overheid.
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10. De maatregelen, welke de Regeering als Overheid kan tot stand brengen (I) zijn
in hoofdzaak:
A. die, welke in positieven zin den afzet van producten in de hand werken, b.v.
a. de organisatie van den economischen voorlichtingsdienst11;
b. de reclame voor het gebruik van Nederlandsch fabrikaat;
c. de regeling van de exportcredietgaranties.

11

Zie: A. Roeterink, Economische voorlichting in Nederland. Amsterdam, 1936.
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B. die, welke de aan het bedrijfsleven opgelegde lasten verminderen, b.v.
a. verlaging van belastingen als gevolg van vermindering der uitgaven voor de
openbare huishoudingen;
b. inperking van sociale maatregelen (werktijdverlenging in daarvoor in aanmerking
komende gevallen, inkrimping sociale verzekering, economische verbeteringen
met betrekking tot de winkelsluiting, de ziektewet e.d.);
c. inperking of verbetering van Overheidsmaatregelen, welke de kosten van het
levensonderhoud doen stijgen (landbouwsteun b.v.) c.q. de daling belemmeren
(te hooge huren als gevolg van een verkeerd woningbeleid).
11. De maatregelen hierboven onder IA genoemd liggen niet of niet in de eerste
plaats op het terrein van onze Commissie. Evenmin kunnen wij met betrekking tot
de noodzakelijke vermindering van de budgetten van Rijk en Gemeenten, hierboven
genoemd onder I B, voorstellen doen.

Maatregelen op internationaal terrein.
De maatregelen, die op internationaal terrein liggen hierboven sub II genoemd,
waaronder vallen handelstractaten, clearingsovereenkomsten e.d. behooren evenmin
tot de taak onzer Commissie en blijven dus evenzeer verder buiten beschouwing,
ofschoon ook deze een noodzakelijk onderdeel vormen van de maatregelen, die
noodig zijn om de werkloosheid te kunnen doen afnemen.

Maatregelen van de Regeering met medewerking van belanghebbenden.
12 Als onderdeel van het complex van maatregelen, welke ter vermindering van de
werkloosheid noodig zijn, blijft thans nog over de groep hierboven in lid 9 onder III
genoemd, n.l. die, welker totstandkoming weliswaar onder den drang en de leiding
der Regeering moet geschieden, maar waarvoor niettemin in meer of mindere mate
de medewerking der direct belanghebbenden wordt vereischt. Ook deze zouden wij
voor het verkrijgen van een goed overzicht groepsgewijze willen rangschikken. Wij
vermelden dan als de belangrijkste groepen:
a. maatregelen ter verbetering van de economie der bedrijfsorganisatie;
b. die tot verlaging der distributiekosten;
c. die tot verlaging van de productiekosten in het bedrijf.

Verbetering der bedrijfsorganisatie.
13. De verbetering van de economie der bedrijfsorganisatie omvat een aantal meer
of minder belangrijke punten als: achterlijke technische outillage, te groot aantal
kleine elkaar dood concurreerende bedrijven, ondeskundige leiding, ongunstige
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ligging van de fabrieken e.d.m., welke punten alle aan de orde komen bij het meer
gedetailleerd onderzoek der verschillende bedrijfsgroepen. Zij worden daarom in dit
meer algemeene deel van ons Rapport verder buiten beschouwing gelaten.

Verlaging van distributiekosten.
14. De verlaging der distributiekosten is voor een groot aantal bedrijven zeer
belangrijk, doch vormt een vraagstuk op zich zelf. De middenstand heeft zich in de
tijden van hoogconjuctuur sterk uitgezet. Door de gedaalde koopkracht is thans het
distributie-apparaat topzwaar geworden en dit te kostbare
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apparaat draagt schuld, dat de kleinhandelsprijzen zich niet of te langzaam aan de
daling der groothandelsprijzen aanpassen, waardoor de afzet van producten wordt
belemmerd. Natuurlijk dringt de Middenstand, die ook door de gedaalde koopkracht
in nood verkeert, evenzeer bij de Regeering op steun aan. De Regeering moge zich
echter ook hierbij bewust zijn, dat steunmaatregelen als b.v. credietverstrekking van
Overheidswege, die de strekking hebben het bestaande in stand te houden, het
noodzakelijke saneeringsproces belemmeren in plaats van bevorderen. Elke
steunmaatregel moet zijn een overbrugging naar een goedkoopere distributie, die
daarbij van den aanvang af op den voorgrond moet staan.Intusschen ligt ook dit vraagstuk - hoe belangrijk ook voor de vermindering van
de werkloosheid - niet op het terrein van Onze Commissie, maar meer op dat van
den Economischen Raad en den Middenstandsraad.

Verlaging van productiekosten door dwang.
15. Wij komen thans tot de derde groep der hierboven in punt 12 genoemde
maatregelen, nl. die, welke moeten strekken tot verlaging der productiekosten in het
bedrijf, die de Regeering niet door eigen Overheidsmaatregelen kan tot stand brengen,
maar waarbij zij met meer of minder dwang moet ingrijpen in de interne verhoudingen
tusschen den werkgever en de werknemers.
Zonder uitzondering gaat het hier om maatregelen, die weliswaar het arbeidende
deel van het Nederlandsche volk als geheel genomen ten goede komen, maar steeds
de materieele positie van het deel waarop de maatregel onmiddellijk betrekking heeft,
verslechteren en het spreekt dan ook vanzelf, dat deze maatregelen meer kans van
slagen krijgen naarmate de Regeering er beter in slaagt de arbeiders als geheel
genomen de noodzakelijkheid en het belang van de maatregelen te doen erkennen.

Richtlijnen voor loonsverlaging.
16. Deze overweging heeft er onze Commissie toe geleid enkele algemeene richtlijnen
aan te bevelen, welke bij het doorvoeren der noodzakelijke loonsverlagingen zooveel
mogelijk gevolgd zouden moeten worden. Deze richtlijnen zijn de navolgende:
a. het is wenschelijk om, alvorens tot dwangmaatregelen over te gaan, eerst een
ernstige poging te doen, om door overleg met de centrale vakbonden hun
medewerking te verkrijgen. Bij dat overleg zal duidelijk tot uiting moeten komen,
dat eenerzijds bij de uitvoering van het algemeen versoberingsplan de Regeering
zooveel mogelijk rechtvaardigheid zal betrachten, door te streven naar gelijke
bezoldiging voor gelijkwaardigen arbeid en voorts het mogelijke zal doen
vooreerst, om de kosten van het levensonderhoud te doen dalen en tevens om,
zoolang de werkloosheid voortduurt, de werkloozen door werkverruiming,
werkverschaffing en steunverleening zooveel als de beschikbare middelen
toelaten, te hulp te komen, doch dat anderzijds de Regeering niet zal mogen
nalaten, om daar, waar de vereischte medewerking wordt onthouden, door
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dwangmaatregelen de verlagingen tot stand te brengen, die in het levensbelang
van de geheele volksgemeenschap onvermijdelijk en noodzakelijk zijn;
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b. het is wenschelijk, indien dwang tot loonsverlaging moet worden uitgeoefend,
die dwang niet tot één bepaalden bedrijfstak te beperken, maar voor alle daarvoor
in aanmerking komende diensten en bedrijven zoveel mogelijk op hetzelfde
tijdstip in te voeren. Niet alleen wordt daardoor de maatregel door de getroffenen
gemakkelijker aanvaard, maar bovendien bestaat de groote kans, dat alsdan de
kosten van het levensonderhoud zullen dalen, zoodat iedere getroffene daarin
een belangrijke compensatie voor zijn verminderd inkomen zal vinden;
c. het is wenschelijk wat den vorm betreft steeds duidelijk te doen uitkomen, dat
de gedwongen loonsverlaging of verminderde steunverleening wordt opgelegd,
om voor den werkloozen arbeider zooveel mogelijk zijn natuurlijke
werkgelegenheid te behouden, zoodat duidelijk blijkt, dat de op zich zelf harde
maatregel in het belang van de getroffenen zelven zijn grootste rechtvaardiging
vindt;
d. het is wenschelijk daar, waar dit mogelijk is, de loonsverlaging het eerst toe te
passen, waar het een product betreft, dat voor den arbeider zelf een groot belang
vertegenwoordigt, b.v. bij de productie van goedkoope woningen;
e. het is wenschelijk bij de toepassing van loonsverlagingen zooveel mogelijk
stuitende loonverschillen bij gelijkwaardigen arbeid op te heffen. Dit doet zich
vooral voor bij loonen in Overheidsdienst, b.v. in de monopolistische
gemeentebedrijven en ook bij het loonverschil tusschen beschutte en onbeschutte
bedrijven.

Steun aan het bedrijf.
17. Voorts meent onze Commissie in het bijzonder de aandacht te moeten vestigen
op de mogelijkheid, maar tevens op het gevaar, om indien teneinde de
concurrentiemogelijkheid van een bedrijf te redden, een zeer belangrijke en op
eenmaal in te voeren loonsverlaging onvermijdelijk is, de hardheid van een dergelijken
maatregel te overbruggen door tijdelijk het tekort van het gezinsinkomen aan te
vullen door een afloopende steunverleening. Ofschoon een dergelijke maatregel een
steunverleening aan het bedrijf beteekent met alle daaraan verbonden gevaren, kan
hij toch als overbruggingsmaatregel noodig zijn en voor de publieke kas een
verlichting brengen, aangezien de aanvullende steun lager kan zijn dan de volle steun,
die aan de werklooze arbeiders werd betaald.
De Commissie meent echter met den meesten nadruk er op te moeten wijzen, dat
dergelijke aanvullende steunregelingen van den aanvang af een geleidelijk en
automatisch afloopend karakter moeten dragen. Zij mogen alleen dienen, om een
aanpassingsperiode te helpen overbruggen. Wordt dit afloopend karakter niet van
den aanvang af vastgelegd, dan krijgt de aanvullende steun het karakter van een
loontoeslag en zou het bedrijf in plaats van te worden gesaneerd, integendeel voor
goed op de publieke kas steunend worden gemaakt.
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Beschikbare dwangmiddelen.
18. Alvorens thans over te gaan tot de opstelling van een concreet werkprogramma,
dat wij, voorzoover het tot onzen werkkring behoorende gedeelte
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van het vraagstuk betreft, aan de Regeering zouden willen aanbevelen, meenen wij
eerst nog een overzicht te moeten geven van de middelen waarover de Regeering
beschikt, om ter verkrijging van snellere aanpassing in het bedrijfsleven, drang of
dwang uit te oefenen.
Deze dwangmiddelen zijn in twee groepen te verdeelen, n.l.:
A. algemeene maatregelen, die, door de gevolgen van de werkloosheid voor de
betrokkenen ongunstiger te maken, automatisch de neiging versterken, om onder
minder gunstige arbeidsvoorwaarden arbeid in het normale bedrijf te aanvaarden.
B. speciale maatregelen, welke met betrekking tot een bepaalde bedrijfsgroep of
een bepaalde groep arbeiders worden getroffen.
De sub A bedoelde maatregelen verdienen in zooverre de voorkeur, dat zij, omdat
zij zich niet tot een bepaalde groep richten, gemakkelijker opgelegd worden en minder
aanleiding geven tot conflicten en stakingen.
19. Tot groep A behooren:
a. algemeene verlaging van de steunnormen en werkverschaffingsloonen in die
gemeenten, waar deze in verhouding tot de loonen, die nog betaald kunnen
worden, te hoog zijn. Speciaal in de groote steden is dit veelal het geval;
b. invoering van den arbeidsdienstplicht voor gesteunde jeugdige werkloozen
onder behoorlijke disciplinaire en opvoedkundige leiding. Dit vraagstuk is nog
bij onze Commissie in onderzoek12;
c. uitsluiting van ondersteuning volgens de Armenwet voor hen, die van
werkloozensteun worden uitgesloten. (Voor de hiertoe noodige wijziging van
de Armenwet heeft onze Commissie bereids een wetsontwerp aangeboden)13;

12

13

Een ander vraagstuk, nl. dat van alle jeugdige werkloozen - gesteunde zoowel als niet
gesteunde - heeft eveneens de aandacht van onze Commissie. Het is zonder twijfel van groot
nadeel voor de maatschappij, dat een breede laag der werkloozen, nl. een groot deel van de
jongeren, in het algemeen die beneden 24 jaar, nog nimmer gewerkt heeft! Zij zijn een
gemakkelijke prooi voor fascisme en communisme. Verwaarloost men deze groep, dan zal
zij, mocht eenmaal in afzienbaren tijd de werkloosheid afnemen, het minst geschikt zijn voor
tewerkstelling, omdat zij elk begrip van arbeidsdiscipline mist en wat zij op ambachts-, muloen middelbare scholen leerde, vergeten hebben. De industrie kan dan beter de pas van de
school komenden gebruiken, omdat dezen gemakkelijk gevormd worden en geen verkeerde
gewoonten, zooals dagdieven, aangenomen hebben.
De Commissie meent in dit rapport daarop niet te moeten ingaan, omdat verbetering van de
situatie der jeugdige niet gesteunde werkloozen naar haar voorloopig inzicht niet mogelijk
is zonder vermindering der werkgelegenheid van ouderen, alzoo door een verplaatsing der
werkloosheid. De totale werkloosheid verandert door zulke maatregelen niet (Oorspronkelijke
noot bij de nota).
De bedoelde wetswijzigingen zouden niet bij de Staten-Generaal aanhangig worden gemaakt.
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d. wijziging van artikel 6 van de Arbeidsbemiddelingswet 1930 tengevolge waarvan
de arbeidsbeurzen ook bij werkstaking en uitsluiting haar bemiddeling zullen
kunnen voortzetten.
20. Tot groep B behooren:
a. inhouding van steun voor de betrokken groep bij niet-aanvaarding van een
noodzakelijk gebleken loonsverlaging;
b. uitsluiting van de betrokken groep van de werkverschaffing in daarvoor in
aanmerking komende gevallen;
c. het verbinden van voorwaarden bij steunverleening in eenigerlei vorm aan
bepaalde bedrijven (zoo b.v. laat zich denken, dat aan den landbouwsteun
voorwaarden worden verbonden met betrekking tot het in dienst nemen of
houden van landarbeiders en dat aan steun aan de reederijen voorwaarden worden
verbonden omtrent gageverlaging);
d. het verbinden van voorwaarden aan contingenteering. Het is zeer wel denkbaar,
dat indien een industrie bescherming vraagt door contingeering, deze eerst wordt
verleend, nadat ook de productiekosten van het binnenlandsche product
behoorlijk verlaagd zijn;
e. maatregelen, eventueel zonder dwang, ten doel hebbende, om een verschuiving
van arbeidskrachten in de industrie te bevorderen, zooals het vervangen van
vrouwelijke door mannelijke en ouderen door jongeren.
21. Een bijzonder punt, dat hierbij onder het oog moet worden gezien, betreft de
vraag in hoeverre de Regeering bevoegd en bij machte is de lagere publiekrechtelijke
organen tot medewerking te dwingen in de uitvoering van de door haar noodig geachte
maatregelen.
Er zijn een aantal gevallen, waarin de verplichting tot medewerking steunt op de
wet (b.v. de artt. 125 en 126 van de Ambtenarenwet). Hiertoe behoort ook de
medewerking inzake het woningbeleid, ter verkrijging waarvan een wetsontwerp bij
de Staten-Generaal aanhangig is; op spoedige totstandkoming van dit ontwerp wegens
zijn grooten invloed op het geheele loonvraagstuk kan niet genoeg worden
aangedrongen.
Behalve op grond van de wet kan de vereischte medewerking van de lagere
publiekrechtelijke organen ook worden afgedwongen door het verbinden van
voorwaarden aan de steunverleening. Het is niet onwaarschijnlijk, dat in het stellen
van deze voorwaarden nog verder gegaan zal moeten worden en dat b.v. de
noodzakelijke verlaging van tarieven van electriciteit, gas en waterleiding, van
aansluitingskosten en dergelijke heffingen ten aanzien van goedkoope woningen
afgedwongen zal moeten worden langs den weg van een voorwaarde aan de
steunverleening verbonden.
Ondanks het bovenstaande blijven toch nog gevallen over, waarin twijfel
gerechtvaardigd is, of de Regeering voldoende machtsmiddelen bezit haar in het
algemeen belang noodig geachte werkloosheidsbeleid dwingend aan de
gemeentebesturen op te leggen. Indien b.v. de gemeente geen steun krijgt of (en
voorbeelden daarvan zijn reeds thans aanwezig) indien de gemeente afstand doet
van den steun, teneinde haar vrijheid in de loonbepaling bij werkverschaffing te
behouden, beschikt de Regeering alleen over het wapen van het Konink-
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lijke Vernietigingsrecht wegens strijd met het algemeen belang. De praktijk zal
moeten leeren, of dit repressieve wapen voldoende is.

Concrete voorstellen van een werkprogramma.
22. Aan de hand van de bovenstaande algemeene beschouwingen meenen wij thans
een aantal meer concrete voorstellen te mogen aanbevelen als een werkprogramma,
dat zooveel mogelijk gelijktijdig en in elk geval in de allernaaste toekomst tot
uitvoering gebracht zou moeten worden.
I. Invoering van de maatregelen hierboven genoemd in punt 19 onder a, c en d en
nadere uitwerking van letter b. Hiervoor zou alsnog noodig zijn:
1e. een op korten termijn door onze Commissie in te dienen voorstel tot een met
het a.s. voorjaar in te voeren verlaging van de steunnormen en de
werkverschaffingsloonen, speciaal in de groote steden14;
2e. spoedige behandeling van de door ons aangeboden ontwerpen tot wijziging van
de Armenwet;
3e. spoedige indiening van een ontwerp tot wijziging van art. 6 der
Arbeidsbemiddelingswet 193015;
4e. spoedige uitwerking door onze Comissie van een ontwerp tot regeling van den
arbeidsdienstplicht van gesteunde jeugdige werkloozen16.
Al deze maatregelen dienen om het algemeene inzicht in den ernst van den toestand
te verhelderen, den weerstand der onwerkwilligen te verzwakken en de geneigdheid
tot aanvaarding van normalen arbeid tegen ongunstiger arbeidsvoorwaarden in het
algemeen belang te versterken.
23. Onze Commissie kan echter een voorstel als hierboven onder 1e. bedoeld niet
uitwerken, indien niet vooraf door de Regeering een algemeene richtlijn is vastgesteld,
die wij daarbij zullen hebben in acht te nemen. Het moge ons veroorloofd zijn omtrent
die richtlijn het navolgende als onze meening kenbaar te maken:

Welvaartspeil 1913/1914.
Naar wij meenen, mag het Nederlandsche volk zich gelukkig rekenen, indien in de
naaste toekomst het welvaartspeil niet zal behoeven te dalen beneden het niveau van
de jaren onmiddelijk aan den wereldoorlog voorafgaande.
Men kan zich dus niet beklagen, indien wij in den korts mogelijken tijd naar dit
peil terugkeeren en hoe langer daarmee wordt getalmd, des te meer zal op de thans
nog in het volksvermogen aanwezige reserves worden ingeteerd.

14
15
16

Deze verlaging zou in juli 1934 van kracht worden.
Dit ontwerp verliet het Departement van Sociale Zaken niet.
De Commissie zou hier niet toe komen; ondanks enkele pogingen tot arbeidsdienstplicht zou
het daar in Nederland niet van komen in de jaren '30.
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Indexcijfer van kosten van levensonderhoud.
24. Terugkeer naar dit peil is echter op eenmaal niet mogelijk, omdat thans nog het
indexcijfer van de kosten van het noodzakelijke levensonderhoud in vergelijking
met de jaren 1913/1914 ± 1.4 bedraagt. Als basis moet dus voor-
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loopig worden aangenomen een peil, dat een met het indexcijfer overeenkomend
percentage ligt boven het niveau van 1913/'14 en dat daarna geleidelijk daalt, indien
ook het indexcijfer lager wordt. Blijkt bij de verdere uitwerking ook de sprong naar
een niveau van 1.4 × het peil van 1914 nog te groot, dan zal een geleidelijke overgang
niet te vermijden zijn, maar dan zal toch het meerdere steeds in een zoodanigen vorm
gegeven moeten worden, dat de overgang daarin duidelijk tot uitdrukking komt, in
dien zin, dat automatisch na eenigen tijd het peil, dat voorloopig als normaal wordt
aangenomen (1.4 × het peil van 1914) wordt bereikt.

Loonsverlagingen bij Overheidsorganen.
25. Alleen indien de Regeering een dergelijke algemeene norm vaststelt, zal het onze
Commissie mogelijk zijn, door alle concrete gevallen aan die algemeene norm te
toetsen, nadere practische voorstellen te doen.
II. Invoering van noodzakelijke loonsverlagingen, voorzoover die van de Overheid
zelve afhangen, als onderdeel van een meer algemeen en verstrekkend plan tot
verlaging der budgetten van Rijk en Gemeente.
Als algemeen beginsel zal ook hierbij naar het oordeel van onze Commissie moeten
gelden, dat voor deze categorie binnen een aanstonds vast te leggen overgangsperiode
moet worden teruggekeerd naar een niveau voorloopig gelijk aan 1.4 × het peil van
1913/'14, behoudens correcties en bijzondere omstandigheden.
26. Als maatregelen behoorende tot deze groep vallen wat de loonen betreft in de
eerste plaats te vermelden:
1e. De loonsverlagingen bij de provincies en de groote gemeenten. Aangezien
deze salarissen in de algemeene verlaging het verst zijn achter gebleven, dient zonder
twijfel met deze salarissen, die momenteel overal de verlaging tegenhouden, te
worden begonnen.
Opgemerkt moge worden, dat thans op dit terrein twee Commissies werkzaam
zijn, nl.
a. de Commissie-Damme17, die zich bezig houdt met de uitvoering van de artikelen
125 en 126 der Ambtenarenwet en
b. de Commissie-Van Doorninck, die onderzoekt, of en in hoeverre de gemeenten,
die crisisuitgaven hebben uitgestooten, door versobering van haar budgetten
voor die uitgestooten bedragen alsnog dekking kunnen vinden.
27. Het gevaar bestaat, dat de arbeid dezer Commissies niet parallel loopt.
Het werk der Commissie-Damme strekt zich uit over een grooter aantal
publiekrechtelijke lichamen, maar beperkt zich tot de salarisregelingen. De
Commissie-Van Doorninck daarentegen heeft met een kleiner aantal openbare
lichamen te maken, maar dringt daar dieper in de materie door en moet zich ook
bemoeien met de vraag hoe de regelingen zijn toegepast. Men kan b.v. voor
Amsterdam de salarisregeling aan die van het Rijk gelijk maken, maar noch17

M.H. Damme, Directeur-Generaal PTT, voorzitter van de Salariscommissie voor burgerlijke
landsdienaren.
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tans kan Amsterdam den arbeid in die gemeente zooveel hooger classeeren, dat b.v.
klerkenwerk bij het Rijk in Amsterdam met een Commiezenrang en een
Commiezensalaris wordt betaald.
2e. De loonsverlagingen in de semi-openbare diensten en in de door het Rijk in
eenigerlei vorm gesubsidieerde instellingen.

De Nederlandsche Spoorwegen.
28. Het belangrijkste tot deze categorie behoorende bedrijf is dat der Nederlandsche
Spoorwegen. Het lijdt geen twijfel, dat de in dit bedrijf tegen het a.s. voorjaar
aangekondigde loonsverlaging onvoldoende is en de aanpassing in de andere bedrijven
zal belemmeren of tegenhouden. De loonen b.v. die de Spoorwegen betalen aan de
arbeiders die de baan onderhouden, steken zóó hoog uit boven de normale
plattelandsloonen, die zich reeds in sterke mate hebben aangepast, dat deze
wanverhouding naar het oordeel onzer Commissie niet kan blijven bestaan. Hetzelfde
geldt voor de loonen van de constructiewerkplaatsen der Nederlandsche Spoorwegen
en die in de Metaalnijverheid.

Loonsverlagingen in beschutte bedrijven.
29. III. Invoering van noodzakelijke loonsverlagingen in de particuliere bedrijven,
die als beschutte18 bedrijven zijn aan te merken.
Het is niet alleen een eisch van rechtvaardigheid, dat, nu de onbeschutte bedrijven
door den drang der concurrentie met hun loonen omlaag moeten, ook de beschutte
bedrijven zich daaraan aanpassen, doch het is bovendien ook uit een algemeen
economisch oogpunt onvermijdelijk, dat ook deze bedrijven in de eerste plaats met
hun loonen omlaag gaan.
Immers, vooreerst trekt de bestaande wanverhouding steeds meer arbeiders naar
de beschutte bedrijven, die daar geen werk kunnen krijgen en dus het werkloozenleger
blijven versterken en uitkeeringen genieten naar de veel te hooge normen der beschutte
bedrijven.
Dit is vooral bij de bouwvakarbeiders het geval.

Hooge huren.
30. Maar bovendien dragen de hooge bouwvakarbeidersloonen hun aandeel mede
in de hooge huren, die weer belemmerend werken op de loonsverlaging in de
onbeschutte bedrijven. Hetzelfde geldt voor de bakkers en de broodprijzen.
Daarom moeten in de eerste plaats ook de loonen in de beschutte bedrijven omlaag.
18

Bedoeld worden bedrijven, die niet of nauwelijks beïnvloed werden door de internationale
markt.
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De Regeering gebruike hiertoe, voor zooveel de bouwbedrijven betreft, een tweetal
middelen, nl.:
a. de productie van goedkoope woningen, nadat de wijziging van de Woningwet
zal zijn tot stand gekomen;
b. de dwangmiddelen genoemd in punt 19 en 20.
Productie van goedkoope woningen is van groot belang:
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1e. omdat daardoor tevens de belangen worden gediend van de overige arbeiders,
wier loonen omlaag moeten;
2e. omdat voor het verkrijgen van de goedkoope woning niet voldoende is alleen
de loonen van bouwvakarbeiders te verlagen, maar ook de grondprijzen, de
hooge eischen aan het type der woning gesteld, de kosten van gas, water en
electriciteit, zoodat deze productie in sterke mate de algemeene daling van het
indexcijfer zal in de hand werken.

Wijziging Woningwet.
31. Indien de Regeering zich met de strekking van dit Rapport vereenigt, zou, wat
dit punt III betreft, aan onze Commissie kunnen worden opgedragen met betrekking
tot de beschutte bedrijven op korten termijn, nadere voorstellen te doen. Wij merken
daarbij intusschen op, dat deze voorstellen practisch niet voor uitvoering in
aanmerking zullen kunnen komen, voordat de bovengenoemde wijziging van de
Woningwet het Staatsblad zal hebben bereikt; voorts mogen wij in herinnering
brengen, dat sedert geruimen tijd een Commissie onder Voorzitterschap van Mr.
Lietaert Peerbolte19 zich met dit vraagstuk bezig houdt, met welke Commissie derhalve
door ons samenwerking verkregen zou moeten worden.
Ook voor de overige beschutte bedrijven zullen door onze Commissie nadere
voorstellen gedaan kunnen worden, nadat de Regeering omtrent de principieele
punten hierboven ontwikkeld, zal hebben beslist.

Loonsverlagingen in onbeschutte bedrijven.
32. IV. Maatregelen met betrekking tot de onbeschutte bedrijven.
Aangezien hier, door de concurrentie met het buitenland, de aanpassing de meeste
vorderingen heeft gemaakt en derhalve de toestanden onderling zeer uiteenloopen,
is hier een meer gespecialiseerd onderzoek noodig. Wij moeten daarom, wat deze
bedrijven betreft, in dit stadium nog volstaan met enkele losse aantekeningen.

De reederijen20.
33. 1 Hier is de toestand zeer précair. Vergelijkenderwijs heeft de scheepvaart lage
loonen, nochtans zijn zij momenteel tusschen 25% en 35% te hoog. Bovendien heeft
het buitenland sterk gesubsidieerd en gaat daarmede nog steeds voort.
19
20

L. Lietaert Peerbolte was Directeur-Generaal van de Volksgezondheid. De woningwet viel
onder zijn competentie.
Zie: L. Noordegraaf en Th. Wijsenbeek, ‘De konjunktuurbeweging in de Nederlandse
zeescheepvaart en scheepsbouw 1920-1940’ in De jaren dertig. Aspecten van crisis en
werkloosheid. Onder redactie van P.W. Klein en G.J. Borger (Amsterdam, 1979) 78-90.
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De Maatschappij Benas21 heeft tot dusver geholpen met credietverleening en door
de daaraan verbonden voorwaarden zooveel mogelijk gestreefd naar saneering van
de balansen door afschrijving op het aandeelenkapitaal en het

21

Maatschappij ter Behartiging van de Nederlandsche Scheepvaartbelangen, een
semi-overheidsbedrijf dat zich belastte met kredietverlening.
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treffen van een accoord met crediteuren, waarbij aanzienlijke verlaging van de vaste
lasten is verkregen. De werknemersbonden hebben echter voorloopig niet verder
willen gaan dan een loonsverlaging van 2 × 5%, terwijl het verschil met wat de
reederijen nog konden betalen door een zgn. gagecrediet van de Benas is bijgepast.
Het collectief contract loopt af eind Juni van dit jaar en aangezien ook thans nog vele
reeders vastloopen, heeft men een verhooging van het gagecrediet gevraagd met 10%
en bovendien een zgn. oplegcrediet, d.i. een vergoeding voor de opgelegde schepen.
Het spreekt vanzelf, dat een verhooging van het gagecrediet geen oplossing brengt,
integendeel den toestand slechter maakt, daar, naarmate de Benas meer geneigdheid
toont te helpen, de Bonden sterker komen te staan in hun afwijzende houding. Daarom
zou als onderdeel van het algemeene versoberingsplan van de reeders geëischt moeten
worden, dat zij onverwijld de onderhandelingen met de Bonden over een verdere
loonsverlaging hervatten, terwijl inmiddels elke verhooging van steun, die op die
onderhandelingen van nadeeligen invloed kunnen zijn, moet worden afgewezen.
Aangezien reeds thans de loonen in de reederij in verhouding tot andere
Nederlandsche loonen laag zijn te noemen, zal hier wellicht een geval aanwezig zijn,
waarbij de afloopende steunverleening, hierboven behandeld in punt 17, de oplossing
zal moeten brengen.

2) De landarbeiders.
Onze Commissie heeft nog in onderzoek de vraag, of deze groep geholpen kan worden
door een uitbreiding van de strekking der Landarbeiderswet, in dien zin, dat, behalve
door het verkrijgen in eigendom van grond en uitgifte daarvan aan landarbeiders,
ook door het pachten van land en uitgifte aan landarbeiders in de behoefte aan het
verbouwen van eigen levensmiddelen op ruimere schaal kan worden voorzien. Dit
vraagstuk is mede van belang voor sommige groepen van industrie-arbeiders. Ook
stelt de Commissie zich voor nader te onderzoeken, of het mogelijk zal zijn aan den
steun volgens de Landbouwcrisiswet voorwaarden te verbinden omtrent het in dienst
houden van arbeidskrachten.

3) Industrieën, welke door de contingenteering worden geholpen.
De Commissie stelt zich voor nader te onderzoeken, hoe aan de contingenteering
voorwaarden verbonden kunnen worden omtrent verlaging van productiekosten in
de door contingenteering gesteunde bedrijven.
Zij zal daarvoor samenwerking moeten verkrijgen met de
contingenteerings-commissie.

4) De diamantindustrie.
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Ter verkrijging van de noodige saneering in deze industrie heeft de Regeering dezer
dagen bereids een beslissing genomen, waarbij door een afloopende loonbijslag
aanpassing aan het internationale loonpeil zal worden bevorderd. Nader dient
onderzocht te worden, of met betrekking tot de niet onder het plan Asscher-Polak22
vallende werklieden, overeenkomstige maatregelen getroffen moeten worden.

22

Zie: De Rooy, Werklozenzorg 86-87 en 274 (bijlage 12).
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5) De metaalnijverheid.
In den laatsten tijd is het voorgekomen, dat orders, waarin de Nederlandsche nijverheid
niet meer kan concurreeren, voor Nederland werden behouden door overbrugging
van het verschil met een offer van den werkgever en van de publieke kas. Dit systeem
(dat de laatste reserves der bedrijven doet opteren en de aanpassing, die immers toch
komen moet, tegenhoudt) moet zoo spoedig mogelijk worden verlaten. Ook de
metaalnijverheid zal zich moeten aanpassen of te gronde gaan. Een sterke drang tot
deze aanpassing door de Regeering is in het belang van de ondernemingen, zoowel
als van de arbeiders. Doch ook bij de metaalnijverheid geldt zeer sterk het argument:
Wij kunnen niet verder omlaag, indien niet eerst de overheidslonen en die in de
beschutte bedrijven worden aangepakt.
Met verschillende andere bedrijfsgroepen is onze Commissie nog werkzaam, doch
de resultaten zijn nog te vaag, om reeds thans vermeld te worden.

Algemeene opmerking.
34. V. Tenslotte moge de Commissie zich nog een algemeene opmerking veroorloven.
Het spreekt vanzelf, dat de onderhandelingen over loonsverlagingen worden
vergemakkelijkt, indien de kosten van het levensonderhoud dalen.
In dit verband moge in het bijzonder de aandacht der Regeering worden gevestigd
op den steun aan den Landbouw.
De Commissie is zich volkomen bewust, dat de catastrofale prijsval van de
landbouwproducten, als gevolg van de grenssluitingen, steun aan den Landbouw
onvermijdelijk noodig maakte. Zij vraagt zich echter thans met bezorgdheid af, of
die steun, eenmaal gebaseerd op een eigen belastingheffing, niet tot ernstige gevolgen
zal leiden voor het overige bedrijfsleven in Nederland. Ook de Landbouw zal zich
naar haar meening in het onvermijdelijke lot der aanpassing moeten schikken. Nu,
naar de Commissie vernam, een herziening van de Landbouwcrisiswet in
voorbereiding is, moge zij met nadruk de Regeering in overweging geven vooral ook
op dit voor de deflatie zoo hoogst belangrijke punt haar aandacht gevestigd te willen
houden.

Resumptie.
Resumeerende veroorlooft onze Commissie zich aan Uwe Excellentie de navolgende
voorstellen te doen:
1. De Regeering drage aan de bevoegde instanties op de spoedige voorbereiding
van die maatregelen, welke, ofschoon buiten den directen werkkring van onze
Commissie vallende en dus in dit Rapport niet uitgewerkt zijnde, niettemin
noodzakelijk zijn, om de werkloosheid hier te lande te doen afnemen. Hiertoe
behooren:
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a. zooveel mogelijk uitgewerkte plannen tot een aanmerkelijke en reëele verlaging
van de budgetten van het Rijk en de Gemeenten;
b. het sluiten van overeenkomsten betreffende het handels- en het betalingsverkeer
met vreemde mogendheden;
c. maatregelen tot verlaging der distributiekosten;

Nederlandse historische bronnen 2

415
d. maatregelen tot ontheffing van het bedrijfsleven van te drukkende sociale lasten;
e. maatregelen welke, teneinde, waar noodig, tot vermindering van kapitaallasten
te geraken, de ondernemers het verkrijgen van overeenstemming met hun
crediteuren vergemakkelijken (dwangaccoord buiten faillissement);
f. maatregelen welke, zonder in een ongewenschte protectie te vervallen, kunnen
strekken ter bevordering van het gebruik van Nederlandsch fabrikaat;
g. herziening van den landbouwsteun in dien zin, dat ook bij dezen bedrijfstak de
noodzakelijke aanpassing meer op den voorgrond worde gebracht.
2. Nadat de Regeering een beslissing zal hebben genomen omtrent het algemeene
loonpeil waarop het Nederlandsche volk zich in de naaste toekomst zal moeten
instellen (zie punt 22 van dit Rapport), drage zij aan onze Commissie op op korten
termijn nadere voorstellen te doen omtrent verlaging van steunnormen en
werkverschaffingsloonen, daar waar dit in verband met het evengenoemde loonpeil
noodig moet worden geacht, alsmede omtrent eventueele overgangsmaatregelen,
welke ter bereiking van dit verlaagde peil in den kortst mogelijken tijd eventueel
noodig mochten blijken.
3. De Regeering bevordere de spoedige totstandkoming van de navolgende
wetswijzigingen:
a. het reeds bij de Staten-Generaal aanhangige wetsontwerp tot wijziging van de
Woningwet;
b. het door onze Commissie aangeboden Wetsontwerp tot wijziging van de
Armenwet;
c. een Wetsontwerp tot wijziging van de Arbeidsbemiddelingswet 1930.
4. De Regeering bevordere op korten termijn de noodige loonsverlagingen van
personeel in rechtstreekschen Overheidsdienst.
Daarbij zullen zijn over te nemen de conclusies sub 21 en 25, vermeld op blz. 44
en 45 van het Rapport der Commissie-Schouten23, met dien verstande, dat bij de
onderlinge gelijkmaking tusschen de loonen in Overheidsdienst en die in het
particuliere bedrijfsleven bij laatstgenoemde loonen niet uitsluitend worde gelet op
de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten, maar tevens en in de eerste plaats
op de loonen, zooals die zullen moeten zijn bij de aanvaarding van de in dit Rapport
uitgewerkte voorstellen.
5. De Regeering bevordere op korten termijn de noodige loonsverlagingen van
personeel in dienst van semi-openbare diensten en bedrijven overeenkomstig de in
punt 4 ontwikkelde beginselen. Met name geldt dit voor de Nederlandsche
Spoorwegen.
6. De Regeering drage aan onze Commissie op, in samenwerking met de Commissie
onder Voorzitterschap van Mr. Lietaert Peerbolte, op korten termijn voorstellen uit
te werken:
a. tot loonsverlaging in de bouwvakken;
b. tot productie van goedkoope woningen.

23

J. Schouten, voorzitter van de Commissie tot vaststelling van normen voor de salariëring
van het gemeentepersoneel.
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De sub b bedoelde voorstellen zullen eerst uitgewerkt kunnen worden, nadat de
aanhangige wijziging van de Woningwet zal zijn tot stand gekomen.
7.De Regeering drage aan onze Commissie op voorstellen te doen tot loonsverlaging
in de overige beschutte bedrijven.
8. Nadat de voorstellen hierboven genoemd onder 2, 4, 5, 6 en 7 aan de Regeering
zullen zijn aangeboden en door haar in beginsel zullen zijn goedgekeurd en nadat
omtrent de maatregelen sub 1 genoemd, welke moeten strekken, hetzij tot
vermeerdering van de werkgelegenheid, hetzij tot vermindering van de kosten van
het levensonderhoud, een meer reëel perspectief kan worden geopend, trede de
Regeering, alvorens tot toepassing van de in ons Rapport genoemde dwangmiddelen
over te gaan, in overleg met de Centrale Vakbonden, teneinde zoo mogelijk voor de
vrijwillige aanvaarding van deze voorstellen hun medewerking te verkrijgen. Daarbij
worde ook het plan, om voor werkverruiming een bedrag van ten hoogste f. 60
millioen24 beschikbaar te stellen, als voorwaarde voor het verkrijgen van deze
overeenstemming op tafel gelegd.
9. Met betrekking tot de onbeschutte bedrijven drage de Regeering ons op, na
onderzoek van de speciale moeilijkheden van elke bedrijfsgroep afzonderlijk, met
inachtneming zooveel mogelijk van de hierboven ontwikkelde algemeene beginselen,
nadere voorstellen te doen.
10. Wat de reederij betreft, worde geen verdere uitbreiding gegeven aan het stelsel
van credietverleening, zoolang niet door de reederijen de onderhandelingen zijn
heropend met de personeelsorganisaties over verdere loonsverlaging. Aangezien bij
dit bedrijf de loonsverlaging zeer ver zal moeten gaan, zou hier de mogelijkheid in
uitzicht gesteld kunnen worden, om als overgangsmaatregel in loontoeslagen, mits
automatisch afloopend, te bewilligen.
11. De Regeering drage aan onze Commissie op, om met betrekking tot den
arbeidsdienstplicht van jeugdige gesteunde werkloozen, nadere voorstellen te doen.
12. De Regeering drage aan onze Commissie op, om nadere voorstellen te doen
met betrekking tot de vraag, in hoeverre uitbreiding kan worden gegeven aan de
gelegenheid voor land- of industrie-arbeiders, om voor eigen behoefte veldvruchten
te verbouwen.
DE COMMISSIE,

Namens deze,
DE VOORZITTER,

(A.H.W. Hacke)

24

Onder deze naam startte het Werkfonds 1934. Zie hierover: De Rooy, Werklozenzorg 110
e.v.
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V Notulen van de vergadering van zijne excellentie den minister van
Sociale Zaken met de commissie ‘H’ op vrijdag 26 januari 1934 om 11
uur in het Kabinet van den minister.
Aanwezig waren:
1. ZIJNE EXCELLENTIE PROF. DR. J.R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE, Minister van Sociale
Zaken.
2. DR. IR. A.H.W. HACKE, Directeur-Generaal van den Arbeid, Voorzitter der
Commissie.
3. MR. DR. A. VAN DOORNINCK, Thesaurier-Generaal van Financiën.
4. A. VAN GEELEN, Directeur-Generaal van Werkverschaffing en Steunverleening.
5. DR. H.M. HIRSCHFELD, Directeur-Generaal van Handel en Nijverheid.
6. DR. IR. J.A. RINGERS, Directeur-Generaal van den Waterstaat.
7. IR. R.A. VERWEY, Directeur van den Dienst van Werkloosheidsverzekering en
Arbeidsbemiddeling.
8. DR. IR. J.G. SCHLINGEMANN, Secretaris van de Commissie.

vraagt, na een inleidend woord, of de leden der
Commissie door het commissoriale werk naast hun departementaal werk misschien
te zwaar zijn belast. Zoo ja, dan staan twee wegen open, om hieraan tegemoet te
komen. Men zal het agendum der Commissie moeten verkleinen of wel men zal met
de Regeering in overleg moeten treden, om op andere wijze de taak der heeren te
verlichten. Een antwoord hoopt de Minister te zijner tijd te mogen vernemen.
Komende tot het Tweede Advies van de Commissie stipuleert de Minister, dat dit
als algemeen doel een verlaging van het levensniveau in Nederland stelt. Dit is te
bereiken door:
a. Maatregelen van andere Departementen, waaronder vallen de uitwerking van
het rapport der Commissie-Schouten, steun aan den Landbouw, belastingen e.d.
De Minister wil deze materie op één uitzondering na niet verder behandelen.
Deze uitzondering is de herziening van de Armenwet, waaromtrent Zijne
Excellentie op 22 December jl. een brief van zijn Ambtgenoot van
Binnenlandsche Zaken heeft ontvangen naar aanleiding van het eerste advies
van de Commissie. De Minister is er persoonlijk van overtuigd, dat een wijziging
dier wet noodig is;
b. Maatregelen van het Departement van Sociale Zaken, behelzende:
1. een verlaging der steunnormen: Deze materie is nu reeds in
behandeling op het Departement.
2. een wijziging van de Arbeidsbemiddelingswet: Aanvankelijk was
Zijne Excellentie van oordeel, dat dit niet noodig was. De kwestie
is echter in studie bij de afdeeling van den heer Verwey. De Minister
heeft hieromtrent bovendien nog een schrijven gekregen van het
Verbond van Nederlandsche Werkgevers. Behalve art. 6 zal ook
waarschijnlijk art. 7 worden bedoeld.
DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN
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3.

4.

den bouw van goedkoope woningen. Hieromtrent heeft Zijne
Excellentie kort geleden een bespreking met het Departement van
Financiën en met de afdeeling Volksgezondheid gehad.
verlichtingen van de sociale lasten: Hierop zal de Minister
terugkomen.

De hoofdzaak van het advies is het betoog om tot een algemeen lager loonpeil te
komen. Zulks is volgens den Minister tot mislukking gedoemd en Zijne Excellentie
verbaast zich er over, dat men meent dat dit zou kunnen. Hiervoor ontbreekt elke
staatsrechtelijke grond, terwijl aan de Overheid ook de bevoegdheid ontbreekt. Deze
materie zal men aan de krachten die in het vrije bedrijf werken, over moeten laten.
Het is een practisch onuitvoerbaar desideratum hier van Overheidswege in het
algemeen te willen ingrijpen.
Aangenomen evenwel, dat de Overheid de bevoegdheid had en daarvan gebruik
wilde maken, wat zouden dan de normen moeten zijn? Het loonpeil van 1913/'14?
Welk recht heeft men om aan te nemen, dat in dien tijd de loonen alle billijk waren?
Men zal dan ook het gebied van collectieve arbeidsovereenkomsten moeten betreden
en deze moeten aantasten. De centrales der Vakvereenigingen hebben geen C.A.O.en
afgesloten en men zal die organen er dus niet bij kunnen inschakelen. Men zal dus
met de vakbonden moeten onderhandelen.
Afgezien van het principe van het probleem, meent de Minister, dat een Regeering,
die zich o.m. ten doel heeft gesteld om het bedrijfsleven te organiseeren, niet
anderzijds er toe mee kan werken, om de C.A.O.en af te breken. Er is zelfs een streven
om te komen tot de bindendverklaring van de C.A.O., waartegen Zijne Excellentie
zich reeds in 1926 heeft verzet, doch evenzeer zal de Minister zich tegen de
bevordering van de ontbinding daarvan verzetten. De ondervinding, die Zijne
Excellentie op dit gebied reeds heeft opgedaan, met name in het bouwbedrijf, is van
dien aard, dat er zeer veel zal moeten geschieden, eer dat de Minister weer dien weg
in zal slaan. Het is daarbij gebleken, dat het zeer moeilijk is als buitenstaander de
werkelijke loonen te weten te komen.
De nota van Minister Kalff uit Mei 192925 betreffende de werkloosheidsbestrijding,
waarmede de Minister zich, op eenige punten na, vereenigt, concludeert, dat men
niet kan spreken van de oorzaak van de werkloosheid. Er zijn er tallooze: dumping,
slechte outillage der bedrijven, onnoodige onderlinge concurrentie, te hooge loonen
enz. en men zal ad hoc maatregelen moeten nemen, om die oorzaken uit den weg te
ruimen.
Een generale loonsverlaging wil de Minister niet op den voorgrond stellen.
Overgaande tot de positieve zijde van het vraagstuk meent Zijne Excellentie een
7-tal punten te moeten noemen:
1. Een onderzoek naar de oorzaken, door nieuw aan te stellen ambtenaren van de
Arbeidsinspectie. Een methode, die geheel aansluit op de nota van Minister
Kalff.
25

Deze nota werd niet aangetroffen in het archief. Wellicht is deze datering onjuist. Zie hieronder
noot 27.
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2. Wat moet men doen, om de werkloozen niet te laten verhongeren en tegelijkertijd
de Overheidsfinanciën niet zwaarder te belasten dan noodig is? Deze vraag
omvat dus de Werkloosheidsverzekering, de steunregelingen en de Armenwet.
Dit had op 1 April bij de Regeering gereed moeten zijn. De noodige
medewerking heeft Zijne Excellentie immer ondervonden van zijn Ambtgenoot
van Financiën ter financiering der werkloozenkassen, doch men zal wellicht
een geheel anderen weg moeten inslaan. Misschien gelijk men in Engeland heeft
gedaan. De Minister vestigt in het bijzonder de aandacht van de Commissie op
deze zijde van het vraagstuk.
3. De Minister ontkent, dat door den Ministerraad besloten zou zijn, om de f. 60
millioen voor werkverruiming pas ter beschikking te stellen, indien vaststond,
dat het geheele loonpeil - voorzover noodig - werd verlaagd. Zijne Excellentie
is evenwel bereid, om met de organisaties van werknemers in overleg te treden,
om voor een drietal of viertal werkverruimingsobjecten ad hoc een
loonsverlaging in te voeren, die neer zal komen op een loonpeil, niet ver
uitkomende boven de steunbedragen. Die werken zullen daardoor belangrijk
goedkooper kunnen worden uitgevoerd dan in het vrije bedrijf het geval zou
zijn.
4. Men zal onder oogen moeten zien, of men werkgelegenheid zal kunnen scheppen,
door particulier bezit in te schakelen bij werkverschaffingsobjecten, waarbij
een toeslag gegeven wordt op de door de particulieren nog te dragen loonen.
5. De Minister heeft nog niet veel resultaat gezien van de bespreking, die Zijne
Excellentie heeft gehad op 14 September 1933 met den Directeur van het
Staatsboschbeheer, den Directeur van het Rijksbureau voor de Ontwatering e.a.
en de heeren Hacke en van Geelen.
6. De projecten voor den bouw van goedkoope arbeiderswoningen zullen spoedig
gereed kunnen zijn, in het bijzonder voor Rotterdam en Emmen.
7. Ten aanzien van de vermindering van de sociale lasten vreest de Minister, dat
dubbel werk gedaan zou worden, indien deze materie ook door de Commissie-H
behandeld werd. Zijne Excellentie acht overleg terzake met mr. Groeneveld26
noodzakelijk; hij deelt echter mede, dat de betrokken afdeeling reeds diligent
is.

De heer HACKE dankt den Minister voor de aan de Commissie geboden gelegenheid
om het advies nader toe te lichten en wijst er op, dat dit advies geheel in
overeenstemming is met de desbetreffende passage uit de Millioenennota (blz. 24)
en ook parallel loopt met de nota van Minister Kalff27, waarmede, blijkens de notitie,
zes ministers op twee punten na zich in beginsel vereenigd hebben.
Het is niet de bedoeling van de Commissie, om over de geheele linie loons-

26
27

H.W. Groeneveld, hoofd van de afdeling Arbeidersverzekering op het Departement van
Sociale Zaken.
Hier wordt bedoeld een nota van juni 1933, oorspronkelijk van J.A. Ringers, door zijn
minister, J.A. Kalff, overgenomen. Zie: De Rooy, Werklozenzorg 110-111.

Nederlandse historische bronnen 2

420
verlagingen door te willen zetten, doch het zal noodig zijn, dat in die richting gewerkt
wordt. Bij het onderzoek in de verschillende bedrijven zal het voor kunnen komen,
dat blijkt, dat de hooge loonen de voornaamste oorzaak van werkloosheid zijn en het
rapport bevat een overzicht van de bevoegdheden waarover de Regeering thans reeds
beschikt, om eventueel drang of dwang uit te oefenen, om hierin verandering te
brengen. Bij de bestudeering van het vraagstuk zijn wij het eerst gestuit op een hiaat
in de Armenwet, waaromtrent de Commissie reeds een advies uitbracht.
Inderdaad is de norm van 1913/'14 aanvechtbaar. De nota van Minister Kalff nam
een algemeene loonsverlaging van 25% op de loonen van 1932 aan, dit is ook min
of meer arbitrair. Nooit is het de bedoeling geweest, om het stelsel der C.A.O. en te
verbreken, doch wel deze aan een herziening te onderwerpen. In eerste instantie zal
daarvoor overleg met de organisaties van werkgevers en werknemers noodig zijn.
Hierbij is gedacht aan de loonen der bouwvakarbeiders, speciaal voor den bouw van
goedkoope arbeiderswoningen. Vele projecten liggen dienaangaande reeds klaar,
doch de medewerking der gemeenten is onvoldoende.
Wij hebben reeds de ondervinding opgedaan, dat noodzakelijke loonsverlagingen
zouden zijn aanvaard, indien de woninghuren niet zoo hoog bleven.
Zeker is het, dat hier en daar de werkloosheid een gevolg is van te hooge loonen
en wij zullen dan den vinger op de wonde plek moeten leggen. Er dreigt een conflict
in het Bakkersbedrijf in Utrecht. Gelukte het de loonen in dat bedrijf belangrijk te
verlagen, dan zou de broodprijs verlaagd kunnen worden, hetgeen een loonsverlaging
in andere bedrijven gemakkelijker aanvaardbaar zou maken.
Het onderzoek in de verschillende bedrijven vindt voortgang. Nieuw personeel
wordt aangenomen, zoodra de Begrooting van Sociale Zaken door de Eerste Kamer
is aangenomen. Het is de bedoeling, dat de Commissie zoo tijdig haar advies uitbrengt,
dat op 1 April de gewijzigde steunnormen in werking kunnen treden. Ook voorstellen
voor de werkloosheidsverzekering zullen zoo spoedig mogelijk volgen.
Het vraagstuk van werkverruiming zal spreker aan den heer Ringers ter
beantwoording overlaten.
Wat de loontoeslagen betreft, kan men niet te voorzichtig zijn. In de laatste
vergadering is het project voor den Landbouw besproken, waarbij verschillende
moeilijkheden naar voren zijn gekomen. In den scheepsbouw zijn de werkgevers er
zeer tegen geporteerd.
Tenslotte heeft de Commissie de ondervinding, dat de inschakeling van andere
Overheidsdiensten dikwijls met groote moeilijkheden gepaard gaat.
De heer RINGERS merkt op, dat de gelegenheid, om zich als Commissie voor deze
bespreking voor te bereiden, heeft ontbroken. Hij vraagt daarom voor zich persoonlijk
het woord.
In de eerste plaats kan hij zich niet onttrekken aan den indruk, dat de Minister
meent, dat de Commissie in haar advies verder is gegaan dan de bedoeling der
Regeering was, dat zij daarom aan de behandeling der zaak een
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veel te algemeene strekking heeft gegeven en daardoor in plaats van met voorstellen
voor onmiddellijk te nemen maatregelen, eerst aan de Regeering het verzoek heeft
gericht, om zich principieel uit te spreken. De Commissie zou werk hebben verricht,
dat de Regeering zelf ter hand wil nemen, komt tot voorstellen, waarbij andere
departementen dan het Departement van Sociale Zaken betrokken zijn en zou daardoor
het werk der Regeering hebben verzwaard in plaats van het te verlichten.
Spreker meent tegen dit inzicht te moeten opkomen. Wat de leden der
Commissie-H. doen, verrichten zij ter hulpe van de Regeering. Zij komt slechts met
voorstellen en de Regeering zal moeten beslissen, om die al dan niet te aanvaarden.
De samenstelling der Commissie is er op gericht, om zooveel mogelijk
interdepartementale samenwerking te bevorderen. Zonder die samenwerking is het
geven van een advies, zooals het onderhavige, niet mogelijk.
Wat nu de opmerkingen van den Minister betreffen, merkt spreker op, dat het hem
niet duidelijk is, waarom eenerzijds de Minister van de Commissie vraagt om een
grootsch plan inzake werkloosheidsverzekering, steunregeling en armenzorg te
ontwerpen (zie punt 2 van den ‘positieven weg’)28 en anderzijds mede deelt, dat
verlaging der steunnormen reeds bij de afdeelingen van zijn Departement in
behandeling zijn en dat daaromtrent geen advies meer noodig is.
De MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN legt uit, dat regelingen zooals Kerstgaven,
regenverlet29, steun in natura buiten het commissoriale werk kunnen vallen, maar dat
aangaande de groote lijn der steunverleening en werkloosheidsverzekering de
Commissie haar advies moet geven, vooral ook omdat het Departement van Financiën
daarop wacht. Misschien zullen hierom nieuwe grondslagen moeten worden
aangenomen.
De heer RINGERS is van oordeel, dat de Commissie niet kan nalaten zich een
meening te vormen over de hoogte der steunnormen en goed zal doen den Minister
met haar bevindingen in kennis te stellen.
Het is hem bij het onderzoek van honderden werkverschaffingsobjecten op hun
toelaatbaarheid, in commissie met den heer van Geelen, gebleken, dat het
werkverschaffingsloon daarbij een groote rol speelt. Voorts bleek, dat vaststelling
c.q. verlaging van dat loon niet kan worden bezien los van de steunnormen en wat
daarmede samenhangt.
Als men een goede verdeeling der objecten over het heele land wil bereiken in
verband met de plaatselijke werkloosheid, dan moet dit worden bezien in samenhang
met de werkverschaffingsloonen en de steunnormen.
Zeker is het, dat indien de Commissie zich alleen zou bezig houden met een
onderzoek in de verschillende takken van industrie en dienaangaande adviezen zou
uitbrengen, dit een te langdurig werk zou zijn en op korten termijn weinig resultaat
zou opleveren. Daarnaast zal men een algemeene lijn moeten vast-

28
29

Dit verwijst naar een ‘Leidraad’ voor deze bespreking van Slotemaker, welke hij de commissie
tevoren had toegezonden.
Een beloningsregeling in de werkverschaffing.
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stellen en die is in het advies neergelegd. Die algemeene lijn was reeds aangegeven
in de Millioenennota, ons advies is daarvan de concrete uitwerking. Immers de
consequentie van den eisch van het handhaven van den gouden standaard is de
verlaging van het levenskostenpeil en dit houdt een verlaging der loonen in. Spreker
vraagt zich af, indien men die consequentie niet wil trekken, welke richting men dan
uit zal moeten gaan.
Ten aanzien van het besluit van den Ministerraad van 9 Januari betreffende eenige
groote werkverruimingsobjecten meent hij, dat ergens een misverstand moet zijn
ontstaan.
Spreker onderschrijft geheel het betoog van den heer Hacke betreffende de
C.A.O.-en.
De heer VAN DOORNINCK heeft den indruk, dat er 3 vaste punten zijn, waarvan de
Commissie uit kan gaan:
1. de handhaving van den gouden standaard,
2. een sluitende Rijksbegrooting,
3. een gelimiteerd beschikbaar bedrag voor werkloosheidszorg.
Bij de bestudeering van het vraagstuk is men tot de overtuiging gekomen, dat
werkverschaffing en steunverleening hulpmiddelen zijn en geen middel om de
werkloosheid te verminderen. Het vraagstuk is zoo gecompliceerd, dat nauwe
samenwerking tusschen de Departementen een eerste vereischte is. Zoo is het
uitgesloten, dat men een voldoend resultaat bereikt op het gebied van loonsverlaging,
zoolang de kosten van levensonderhoud stijgende zijn. Evenzeer zit aan loonsverlaging
het vraagstuk van huurverlaging onverbrekelijk vast.
Het doel is geweest, om aan de Regeering een volledig werkprogramma voor te
leggen, dat een aanpassingsprogramma inhoudt en de werkloozen zooveel mogelijk
naar de bedrijven terugvoert. Een vraagstuk dat slechts voor een deel nationaal is op
te lossen. Werkverschaffing en werkverruiming zijn hulpmiddelen, die politiek zeer
aantrekkelijk zijn, om de hardheid van het deflatieproces te verzachten.
Spreker hoopt van de Regeering te vernemen, indien zij zich niet met de norm
1913/'14 vereenigen kan, welke basis zij wenscht aan te nemen, waarbij men
gelijktijdig een aanpassing bereikt en de rechtvaardigheid niet uit het oog verliest.
Indien deze basis vaststaat, komt het vraagstuk van het middel om het doel te bereiken
pas ter sprake. Men zal de loonsverlaging aan de betrokkenen aannemelijk moeten
maken door huurverlaging en werkverruiming in het vooruitzicht te stellen.
Vooral de hooge gemeenteloonen zijn een rem op loonsverlaging. De Commissie
heeft dit herhaaldelijk van werkgeverszijde vernomen. Reeds zijn pogingen door de
Commissie gedaan, om in een bepaald bedrijf een loonsverlaging te laten invoeren.
Deze zijn mislukt, omdat niet gelijktijdig andere maatregelen konden worden genomen
of aangekondigd, zooals huurverlaging.
De Regeering beschikt behalve over middelen om de loonsverlaging aannemelijk
te maken (f. 60 millioen voor werkverruiming, huurverlaging), in tweede instantie
ook over dwangmiddelen (verlaging of inhouding van den steun).
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De Regeering zal dit vraagstuk ook in zijn geheel moeten bezien.
De heer HIRSCHFELD wenscht ter verdediging van het rapport der Commissie
slechts eenige argumenten van de vorige sprekers te onderstrepen.
Het is na 4 jaren van crisis gebleken, dat nog geen eindpunt is te zien en een
onderzoek naar de oorzaken der werkloosheid in alle takken van industrie zou thans
geen oplossing geven op korten termijn. Toch zal men spoedig maatregelen moeten
nemen, omdat het aantal industrieën dat om hulp vraagt en dat niet meer door
contingenteering zal kunnen worden geholpen, dagelijks toeneemt. Voor die bedrijven,
waarvan Lips een voorbeeld is, helpt hetzij protectie, hetzij op zeer korten termijn
een algemeene loonsverlaging. Aan protectie is muntdevaluatie ten nauwste
verbonden. Het Department van Economische Zaken is niet opgewassen tegen den
stroom van verzoeken uit de industrie om hulp, die toch niet met de bestaande
middelen kan worden geholpen. Daarnaast zal het systematische onderzoek in de
verschillende bedrijven voortgang moeten vinden.
Zou het niet gelukken om de kosten van levensonderhoud spoedig en algemeen
te verlagen, dan zal men de industrie moeten helpen met middelen, die juist tengevolge
hebben, dat de kosten van levensonderhoud nog verder stijgen met het gevolg, dat
de mogelijkheid van handhaving van den gouden standaard geringer wordt.
Een algemeene versobering op een basis van een lager reëel loon is de eenige
uitweg.
De heer VAN GEELEN deelt mede, dat voorstellen voor een proefneming met een
loontoeslag in den landbouw Zijne Excellentie weldra zullen bereiken. De Commissie
heeft daaromtrent juist een advies samengesteld.
De inschakeling van het Boschbeheer is mogelijk, doch de medewerking van de
gemeenten laat te wenschen over.
De heer VERWEY. De overwegingen in dit advies zijn nog maar een eerste resultaat
van ons werk. Adviezen nopens werkverschaffing en een herziening van de
werkloosheidsverzekering zullen volgen, terwijl tenslotte ook onder oogen zal worden
gezien, of iets bereikt kan worden met het te werk stellen van Nederlanders in het
buitenland, het weren van buitenlanders alhier, een verschuiving van vrouwelijke
door mannelijke werkkrachten en dergelijke vraagstukken.
De MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN wijst er op, dat de rubriceering van zijn leidraad
niet een afbakening van competentie en inzichten inhoudt, doch alleen ten doel had,
om het vraagstuk in factoren te ontbinden. Zijne Excellentie is ook van meening, dat
hier een vraagstuk is van algemeen beleid. Ten aanzien van het woord ‘loontoeslagen’,
dat veelal gebezigd wordt als een suppletie op een loon van een bedrijf, dat de normale
loonen niet meer kan betalen, merkt de Minister op, dat zij alleen dan verantwoord
zijn, als ze tijdelijk zijn en afloopend. Zijne Excellentie bedoelt er evenwel ook mede
een toeslag op een loon voor werkverschaffing, waarbij het particuliere bezit wordt
ingeschakeld. Hierdoor zou het aantal objecten voor werkverschaffing aanzienlijk
kunnen worden uitgebreid. Hiertegen is slechts één bezwaar: men loopt de

Nederlandse historische bronnen 2

424
kans er tusschen te worden genomen. Als voorbeeld noemt Zijne Excellentie het
onderhoud van particuliere landerijen door werkloozen uit de omgeving, ter
voorkoming, dat de waarde van ons agrarisch bezit door noodgedwongen
verwaarloozing zal dalen.
Als principieel punt van meeningsverschil noemt de Minister, dat het standpunt
van de Commissie is, om eerst het probleem in zijn geheel aan te vatten, waarna de
details zullen volgen, terwijl Zijne Excellentie juist meent, dat men met de details
incidenteel zal moeten beginnen, waarna het groote plan, dat eerst uitgewerkt zal
moeten worden, kan worden aangevat. Al moge het systeem van de Commissie
theoretisch het beste zijn, het zal te lang duren, want het is een ongelooflijke taak,
om alle industrieën serieus te onderzoeken, men zal te laat klaar zijn. Zijne Excellentie
is van oordeel, dat men onmiddellijk zal kunnen beginnen zonder dat dit impliceert,
dat men zich den weg afsnijdt voor later te nemen maatregelen in groot verband, b.v.
men zal de steunregelingen kunnen herzien en met eenige werkverruimingswerken
beginnen, ook al is dit geheele probleem nog niet opgelost.
Ten aanzien van de werkverruiming meent de Minister ook, dat er ergens een
misverstand moet zijn ontstaan. Zijne Excellentie was van meening, dat indien een
brug in het vrije bedrijf f. 500. - zou kosten, men die, hoewel niet noodig, uit moreele
overwegingen zou kunnen laten bouwen in werkverruiming, doch voor lagere loonen,
b.v. gelijk aan het steunbedrag + ± 10%, waardoor zij f. 350. - zou kosten.
Gevraagd wat voor sanctie men bij weigering zou moeten toepassen, deelt de
Minister mede, dat hij de persoonlijke overtuiging heeft, dat geen sancties zullen
behoeven te worden toegepast.
Men zal 2 figuren kunnen krijgen:
1. De organisaties weigeren,
2. De organisaties aanvaarden den eisch, maar de leden weigeren.
Voor het eerste geval heeft Zijne Excellentie nog geen beslissing genomen. In het
laatste geval wordt de steun individueel ingetrokken.
De heer VAN GEELEN meent, dat men er bij de werkverruiming niet komt door
uniforme lagere loonnormen van b.v. het steunbedrag + ± 10%. Doch, waar het hier
in het bijzonder werken betreft, waar veel vakarbeiders aan moeten werken, zal men
moeten komen tot een tijdelijke afwijking van de C.A.O., met name tot een
incidenteele verlaging dier loonen van b.v. 25%.
De MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN. Over het woord werkverruiming bestaat veel
misverstand. Gewoonlijk verstaat men er onder, niet noodzakelijk doch vervroegd
gewoon werk tegen de usantieele loonen. De Regeering is verder gegaan en heeft
aangenomen, dat daarbij lagere loonen zouden gelden. Zijne Excellentie meent, dat
toch niet de bedoeling van algemeene loonsverlaging kan zijn, dat een gelijke
verlaging van alle op 1 Januari 1934 geldende loonen wordt verlangd. Zoo neen, dan
zal de loonsverlaging per branche plaats moeten vinden, een derde mogelijkheid is
er niet. Men moet concreet zijn en zich eens indenken, dat de Overheid partij kiest
in een loonconflict; wat beteekent dat? Alleen de Rijksbemiddelaar zal een voorstel
kunnen doen aan partijen, dat
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wellicht afgewezen wordt. Men zal dus het loon moeten fixeeren, desnoods op een
lagere hoogte dan waarover het conflict gaat. Maar moet men dan ook niet voor de
bindendverklaring van de C.A.O. zijn?
De heer VAN DOORNINCK geeft de metaalnijverheid als voorbeeld, waar inderdaad
de loonen laag zijn, doch niettemin te hoog om de bedrijven aan orders te helpen.
De conclusie van de Commissie is derhalve verlaagde loonen en de kosten van het
levensonderhoud, maar verlaag gelijktijdig de woninghuren en de sociale lasten, die
op het bedrijf rusten. In het enkele geval waar wij op een loonsverlaging aandrongen,
vernamen wij, dat eerst de veel hoogere loonen van gemeentewerklieden, spoorwegen
e.d. overheids- en semi-overheidslichamen verlaagd moesten worden.
De MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN. Al moge het niet mogelijk zijn, om in het vrije
bedrijf de loonen te fixeeren, wel kan de Overheid de remmen weg nemen die zij
zelf aanlegt, nl. hooge salarissen, hooge woninghuren en sociale lasten. Aangenomen
dat de gemeenten hun salarissen verlaagden en dat de Regeering een verlaging der
woninghuren en der sociale lasten invoerde, dan is het nog niet duidelijk hoe men
den volgenden stap zal moeten doen, om de loonen in het vrije bedrijf te verlagen.
Daarvoor is alleen het middel beschikbaar, dat de Overheid werkverruimingsobjecten
laat uitvoeren op de voorwaarde van een loonsverlaging ad hoc. Als voorbeeld diene
hiervoor de Woningbouw.
De heer VAN DOORNINCK vraagt, waarom de Regeering desnoods wel krasse
maatregelen wil nemen in bedrijven, die zij in de hand heeft, doch terugdeinst voor
even krasse maatregelen in het vrije bedrijf. Hier ligt het verschil in standpunt tusschen
den Minister en de Commissie, die meent, dat ook in het vrije bedrijf en in het
bijzonder in het beschutte bedrijf zal moeten worden ingegrepen.
De MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN. Indien men mij aantoont, dat in een vrij bedrijf
de werkloosheid enkel en alleen het gevolg is van den loonstandaard en dat door
verlaging daarvan de werkgelegenheid zal vermeerderen, dan heb ik geen bezwaar
ook voor dat bedrijf den steun in te houden.
De heer VAN DOORNINCK merkt op, dat in de metaalnijverheid de loonen worden
beïnvloed o.m. door den broodprijs, waardoor men terstond de moeilijkheid verplaatst
naar het bakkersbedrijf. Hij meent, dat men eerst de loonbasis zal moeten vaststellen,
waarna men te werk zal moeten gaan, zooals in het rapport is uiteengezet. Een
algemeen plan zal moeten worden opgemaakt, waarvan de noodzakelijkheid, de
rechtvaardigheid en de aantrekkelijkheid aan de centrales der vakvereenigingen zal
worden ontvouwd. Er kan zich dan het geval voordoen, dat het aanvaard wordt, of
dat het geweigerd wordt op goede gronden of verworpen op ondeugdelijke gronden.
In dit laatste geval zal de Regeering gebruik moeten maken van de Haar ten dienste
staande dwangmiddelen.
De heer HACKE. Zeker is het, dat een loonsverlaging in het bakkersbedrijf in dàt
bedrijf geen vermindering van de werkloosheid tengevolge zal hebben.
De MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN. Tegen dit project is een practisch bezwaar: het
duurt te lang en wij kunnen niet langer wachten. Wat voor bezwaar
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is er tegen, om onmiddellijk iets aan te vatten, b.v. een werkverruimingsobject?
De heer VAN DOORNINCK. De ondervinding bij de Benas heeft dienaangaande
geleerd, dat men dan zijn positie verzwakt.
De heer HIRSCHFELD. Er zou desnoods geen bezwaar tegen zijn, om onmiddellijk
met een bepaald object te beginnen, mits op korten termijn de richting die de
Regeering wenscht uit te gaan, vaststaat.
De MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN verzoekt om een kort verslag te maken van de
verschillende standpunten, hetwelk ter bestudeering kan worden gegeven aan de
betreffende Ministers, en sluit de vergadering.
DE SECRETARIS,

(w.g.) Schlingemann.
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Twee kiekjes van een excursie van de Commissie ‘Hacke’, woensdag 25 juli 1935. Na een bezoekje
aan de sluizen te Vreeswijk,bezocht men het buiten van Mevrouw Oudemans (een familielid van
Hacke) te Putten
Collectie Directoraat-Generaal van de Arbeid, Voorburg
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VI [Brief van de commissie ‘H’ aan de minister van Sociale Zaken Mr.
M. Slingenberg, 30 september 1935]30
's-Gravenhage, 30 September 1935
COMMISSIE-H

No. 583-H

Betreffende: interdepartementale commissie inzake werkloosheidsbestrijding
Aan
ZIJNE EXCELLENTIE DEN MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN

Uwer Excellenties Ambtsvoorganger, Dr. J.R. Slotemaker de Bruïne, heeft bij
schrijven van 5 Juli 1933 Kabinet een Commissie van Hoofdambtenaren ingesteld,
ten einde door interdepartementaal overleg de totstandkoming voor te bereiden en
te vergemakkelijken van besluiten, die met name op voorkoming en bestrijding van
werkloosheid betrekking hebben. Hoewel Zijne Excellentie er op wees, dat iedere
dienst en iedere afdeeling zelfstandig belast zou blijven met de behandeling der hem
of haar toevertrouwde zaken, werd niettemin het vertrouwen uitgesproken, dat een
regelmatig contact van verschillende hoofden van dienst zou leiden tot de
mogelijkheid, om door de adviezen dezer Commissie meer eenheid en samenwerking
te bevorderen in de te dezer zake te voeren Regeeringspolitiek en tot een zoo veelzijdig
mogelijke beschouwing van de onderscheidene vraagstukken te komen.
Tot lid en voorzitter dezer Commissie werd benoemd de Directeur-Generaal van
den Arbeid en tot leden de Directeur-Generaal van Handel en Nijverheid, de
Directeur-Generaal van Waterstaat, de Directeur-Generaal van Werkverschaffing en
Steunverleening, de Thesaurier-Generaal van Financiën en de Directeur van den
Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling.
Deze leden, die zich niet plegen te laten vervangen, hebben thans nog zitting in
deze Commissie, met uitzondering van den Directeur-Generaal van Handel en
Nijverheid, die door zijn vele werkzaamheden buitenslands zich geregeld laat
vervangen door den Administrateur van de Afdeeling, Dr. W.L. Groeneveld Meyer.
Werd reeds in het algemeen de in dezen crisistijd meer dan ooit noodzakelijke
samenwerking tusschen de departementen door het geregeld overleg tusschen de
hoofdambtenaren bevorderd, in het bijzonder gold dit ten aanzien van de behandeling
van het werkloosheidsvraagstuk, doordat bij de besprekingen van dit probleem reeds
aanstonds de sociale, economische en financieele zijden van dit vraagstuk, meer dan
anders het geval zou zijn geweest, konden worden belicht. Op grond van de ervaringen
en resultaten kan de Commissie dan ook verklaren, dat het eerste doel, waarvoor zij
werd ingesteld geheel is bereikt.

30

Deze brief was min of meer de zwanenzang van de commissie.
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In September 1933 bracht da Commissie haar eerste advies uit, dat een algemeene
richtlijn aangaf voor de voorkoming en bestrijding der werkloosheid.
Als gevolg daarop werd in Januari 1934 een tweede advies uitgebracht, waarin
meer in bijzonderheden vele maatregelen terzake van het werkloosheidsvraagstuk
werden aanbevolen.
Op 16 Februari 1934 berichtte de toenmalige Minister van Sociale Zaken, dat de
Regeering naar aanleiding van dit advies besloten had om aanstonds eenige
maatregelen te nemen terzaken van:
a. het uitvoeren van groote werken tegen loonen beneden de contractloonen;
b. den bouw van goedkoope woningen;
c. de huurverlaging.
Sub a heeft geleid tot de Wet, waarmede het ‘Werkfonds 1934’ werd ingesteld.
Met de punten sub b en sub c heeft de Commissie verder geen bemoeienis gehad.
Voorts werd aan de Commissie verzocht om nader uitgewerkte voorstellen aan de
Regeering ter overweging aan te bieden inzake:
a. een definitieve regeling van de werkloosheidsverzekering;
b. de werkverschaffing en steunverleening;
c. arbeid voor jeugdige werkloozen;
d. den te volgen weg, ten einde te komen tot loonsverlaging in de beschutte
bedrijven.
Betreffende de werkwijze van het Werkfonds bracht de Commissie adviezen uit op
26 Februari 1934, 5 Maart 1934 (in dit geval in overleg met den toenmaligen voorzitter
van het Werkfonds, den heer Zaalberg) en op 22 Maart 1934.
Aanvankelijk had de Commissie geen bemoeienis met de Werkfondsprojecten,
doch in het begin van 1935 besloot de Ministerieele Commissie voor het Werkfonds
1934, dat de Commissie-H alle projecten, die daarvoor in aanmerking kwamen, met
haar advies kon doen begeleiden.
Ten aanzien van de werkloosheidsverzekering bracht de Commissie op 5 Mei
1934 een advies uit aan den Minister van Sociale Zaken.
Het ontwerp-herziene regeling der steungelden, hetwelk bij schrijven van 5 April
1934 door den Directeur-Generaal van Werkverschaffing en Steunverleening aan
dan Minister van Sociale Zaken werd aangeboden, is door de Commissie behandeld.
Het vraagstuk der jeugdige werkloozen is door het Departement van Sociale Zaken
zelf ter hand genomen.
Ten aanzien van de verlaging van de loonen in de beschutte bedrijven heeft de
Commissie gemeend, dat zulks bedrijfsgewijs zou moeten worden nagegaan. Zij
heeft derhalve naar aanleiding van de enquête, die door het Departement van
Economische Zaken, in samenwerking met den Dienst der Arbeidsinspectie, is
gehouden inzake de mechanisatie in de sigarenindustrie, op 15 April 1935 een advies
uitgebracht, als gevolg waarvan een ontwerp van wet thans door de Ministers van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, Sociale Zaken en Financiën aan den Ministerraad
is voorgelegd.
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Terzake van de verlaging der bakkersloonen en de daarmede in verband staande
verlaging der broodprijzen is veel voorbereidend werk geschied, waarvan de onlangs
door Uwe Excellentie ingestelde Commissie voor onderzoek naar de verlaging der
kosten van levensonderhoud31 heeft kunnen gebruik maken.
De Commissie heeft bij het uitbrengen van haar adviezen de ervaring opgedaan,
dat zij bij de uitvoering van haar opdracht op verschillende moeilijkheden stuit. Die
moeilijkheden spruiten in de eerste plaats voort uit de omvangrijkheid en de weinig
nauwkeurige begrenzing van het aan de Commissie toegewezen arbeidsveld, dat
feitelijk de geheele welvaartspolitiek der Regeering omvat. Een ambtelijke Commissie,
die zich op een zoo uitgebreid terrein beweegt, staat voortdurend aan het gevaar bloot
van in aanraking te komen met de algemeene Regeeringspolitiek. Een tweede
moeilijkheid is hierin gelegen, dat op hetzelfde terrein ook andere deels
buiten-ambtelijke organen werkzaam zijn, zooals de Commissie voor Werkverruiming
en het Werkfonds; een goede samenwerking tusschen deze verschillende organen,
die niet tot oponthoud en andere bezwaren leidt, is niet gemakkelijk te regelen. Een
derde bezwaar is, dat een werkelijk goede en serieuze behandeling van hetgeen met
de werkloosheid en haar bestrijding samenhangt, veel tijd vordert, welken de meeste
leden der Commissie, die ook andere ambtelijke bezigheden hebben, daarvoor alleen
dan kunnen beschikbaar stellen, indien de Regeering dit in verband met de waarde,
die zij aan het interdepartementaal overleg toekent, van hen verlangt.
Bovenstaande overwegingen, gepaard aan de onzekerheid, die er bij enkele leden
bestaat over de vraag, of na het aftreden van Minister Slotemaker de Bruine als
Minister van Sociale Zaken de op zijn instigatie ingestelde Commissie ‘H’ nog wel
bestaat, hebben de Commissie aanleiding gegeven tot Uwe Excellentie het verzoek
te richten omtrent onze Commissie een nadere beslissing der Regeering te willen
uitlokken. Wij bedoelen hiermede niet te zeggen, dat naar onze meening de Commissie
‘H’ een overbodigheid zou zijn; wij zijn integendeel overtuigd, dat het geregeld
overleg van de betrokken hoofdambtenaren over een zoo veel omvattende en vele
Departementen rakende kwestie als het werkloosheidsvraagstuk zeer nuttige kanten
heeft. Meent de Regeering echter om deze of andere redenen de Commissie in stand
te moeten houden, dan schijnt het om de bovenuiteengezette redenen en mede in
verband met de op handen zijnde reorganisatie van het Werkfonds noodig, dat de
Commissie een duidelijk omschreven opdracht krijgt.
Mocht de Regeering de Commissie-H in stand willen houden, doch tevens in
verband met andere op hetzelfde terrein werkzame organen de taak dezer Commissie
nauwkeuriger willen begrenzen, dan zouden wij ons de navolgende werkwijze kunnen
voorstellen.
De maatregelen, betrekking hebbende op het werkloosheidsvraagstuk, zijn in twee
hoofdgroepen te verdeelen, nl.
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A. Maatregelen ter voorkoming van werkloosheid;
B. Maatregelen betreffende werkloozenverzorging.
Groep A kan worden onderverdeeld als volgt:
I. Algemeene maatregelen tot versterking van het bedrijfsleven (b.v.
handelsverdragen, verlaging van lasten, enz.).
II. Maatregelen met betrekking tot bijzondere bedrijven of bedrijfsgroepen.
III. Kunstmatige werkverruiming.
Groep B omvat de eigenlijke werkloozenzorg en dus de Werkverschaffing, de
Steunverleening, maatregelen ten behoeve van jeugdige werkloozen, enz.
Maatregelen, behoorende tot de groepen A I en III zouden geacht kunnen worden
buiten den werkkring onzer Commissie te vallen, de eerste, omdat zij te nauw verwant
zijn met het algemeene Regeeringsbeleid, de tweede, omdat zij, naar wij vernamen,
volgens de tegenwoordige opvatting der Regeering behooren tot de taak van het
Werkfonds en de daaruit ontstaande rechtspersonen of tot die van de Rijkscommissie
voor Werkverruiming.
Maatregelen, vallende onder de Groep A II en Groep B daarentegen, zouden tot
het terrein van onze Commissie gerekend kunnen worden. Hierbij kunnen ook
algemeen in het buitenland toegepaste maatregelen worden betrokken. De eigenlijke
werkloozenzorg heeft steeds tot de taak onzer Commissie behoord en ook het
onderzoek naar den toestand in bepaalde bedrijfsgroepen (sigarenindustrie,
steenfabrieken e.d.) heeft tot dusver meermalen een punt van onderzoek bij haar
uitgemaakt. Het spreekt intusschen vanzelf, dat om op dit laatste terrein met vrucht
werkzaam te kunnen zijn, er een nauwe samenwerking noodig is tusschen de organen
van de Arbeidsinspectie, die onder Uw Departement ressorteeren en de ambtenaren
van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, zoodat voor die laatste
taak de medewerking van het Hoofd van dat Departement vereischt zou zijn.
Wij veroorloven ons tot Uw Excellentie het verzoek te richten ons met Hare
beslissing in deze in kennis te willen stellen.
DE WAARNEMEND VOORZITTER,

w.g.A. van Geelen Wzn
De Secretaris:
(w.g.) Schlingemann
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