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Positie van Willem IV; voorbijgegaan bij de algemeene promotie van 1727, 1—3; — plan tot devasselage van Veere en
VTissingen; erftwist met Hohenzollern, 3—5; —waarom Engeland het huwelijk wenschte; verwachting dat een Stadhouder
de vervallen Republiek zou kunnen verheffen en dat een door
een Engelsch huwelijk tot macht gekomen Stadhouder haar
trouw aan het Engelsch verbond zou houden, 5—12; — Slingelandt gepolst ontraadt, 1729; de Engelsche regeering geeft
toe, maar slaat politieke munt uit de bedreiging, 12—16; —
dêvasselage uitgevoerd, 1733, 16—19.
II. (1733—<34)
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Huwelijk meegedeeld aan de Staten; indruk, 20—22;—Horace Walpole; de Prins in Engeland, Nov. 1733; de Prinses
Royaal, 22—26; —ontvangst in ons land, Mei 1734, 26—27; —
Anna tot voorzichtigheid vermaand; de Poolsche successieoorlog noopt de Engelsche regeering de Staten te ontzien; Horace Walpole tracht het huwelijk te doen vergeten, 28—32.
III. (1735—36)

33

Anna's ergernis over Walpole's politiek, 33—36; — voorstel van promotie met insluiting van de Prins van Oranje wekt
verdeeldheid; wapenstilstand tusschen Frankrijk en Oostenrijk, 1735, 36—38; — vruchtelooze tusschenkomst van George II bij de Staten-Generaal ten gunste van de Prins in zake
Veere en Vüssingen, Sept.-Dec. 1736,38—46.
IV. (1736—38)
Dood van Slingelandt; Van derHeim, 47—49;—promotie
plan-Van Rechteren, Juli 1737; verzoeking van de Oranjegezinde edelen, 49—52; — Walpole adviseert tegen inmenging;
de Koningin kritiseert het beleid van de Prins; haar dood; bitterheid van Anna, 52—55; — alleen Friesland blokkeert de
promotie; intrigues, 55—56; — onderhandelingen over de
markiezaatsrechten, 1738; de Prins ontmoedigd, 56—59.
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V. (1739—40)

60

VI. (1740—41)
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Oorlog tusschen Engeland en Spanje; Halewijn obstrueert
legerversterking, 1739, 60—61; —anarchie in de Republiek;
Halewijn, 61—65; — zelfs nu verwachten Walpole en Trevor
niets van de Prins, 65—66; — de invitatie naar Herrenhausen;
de Koning verstoord op de Prins, Augustus 1740, 66—70.
Oostenrijksche successie-oorlog; krachtige geest in Holland;
obstructie van Friesland en Groningen, 1741, 71—76; —
George U's Hannoversche neigingen maken bij ons te lande een
slechte indruk, 76—79; — neutraliteitsvoorstel van Frankrijk niettemin afgewezen, 79—80; — maar George II sluit
neutraliteitsverdrag voor Hannover, 80—82.

VII. (Febr. 1742—Aug. 1743)
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Val van het kabinet Walpole, Febr. 1742; Carteret, 83—
84; — derde legerversterking aangenomen in Holland, Maart
84—85; — onder de indruk van volksopwinding, die een
Orangistisch karakter aanneemt; het woord „revolutie", 85—
88; — Trevor verlangt met het oog daarop instructie; Carteret wijzigt die van Harrington, 88—89; — Willem IV laat
het oogenblik voorbijgaan; Eriesche en Nassausche consideraties; temperamenteele ongeschiktheid, 90—93; —- de zending van Lord Stair; de Statenregeering wantrouwig tegenover
de nieuwe koers in Engeland, maar moet mee, 93—97; —niet
zonder veel aarzeling, overwonnen door Van der Heim zonder
hulp van de Prins, 97—100.

VIII. (Sept. 1742—Aug. 1743)
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De Prins weer in de promotie-kwestie verdiept; Sept. 1742
algemeene promotie bij meerderheid; Prins weigert rang van
luitenant-generaal, 101—106; — de strijd voortgezet met
slecht gevolg voor 's lands daadkracht, 106—109.

IX. (Maart 1743—Maart 1744)
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Zending van Burmania naar Engeland, Maart 1743; George
II wil de Prins niet in het leger, 110—112; — Bentinck's bezoek aan het Loo, Dec. '43,112—115; — Bentinck's correspondentie met Carteret, Febr. 1744, 115—116; — Carteret en George II in beginsel bereid de verheffing te bevorderen; Carteret
zoekt aansluiting bij de Oranje-oorlogspartij tegenover zijn
eigen Engelsche tegenstanders, te duchten vooral na het verdrag van Worms, 116—120; — Bentinck's voorstel om de
markiezaatskwestie weer op te vatten blijft echter zonder gevolg, 120—123.

X. (April—Oct. 1744)
Frankrijk tast de Z. Nederlanden aan, April 1744; ontevre-
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denheid te onzent over Engeland's prestaties 124—127; —
Wassenaer-Twickel naar Frankrijk gezonden, 127—128; —
Friesland trekt zijn consenten in om 's Prinsen benoeming tot
generaal af te dwingen; particularistische theorieën in de
Oranjepartij, 128—131; verwarring in de Republiek, verontwaardiging van Trevor, 131—132; — reactie ten gunste van
Van der Heim, de Prins ontmoedigd, 132—134.

XI. (Nov. 1744—Juni 1745)

135

Val van Carteret, Nov. '44; zending van Chesterfield naar
Den Haag; oogenschijnlijk nieuwe koers, 135—137; — gangbare voorstelling van Chesterfields' werk verkeerd; het résultat (30 Maart 1745) niet door een energiek Engeland aan een
logge Republiek opgedrongen, eer omgekeerd; en nog schoot
Engeland in 't vervullen der opgenomen verplichtingen te kort,
137—142; —slechte gang van de veldtocht; het Engelsche pubhek wijt alles aan de Nederlanders, 142—145; — opnieuw
Orangistische beweging, 145^—146.

XII. (Juni 1745—April 1746)

147

Verlangen naar vrede in deRepubliek; oorlogs- en vredespartijen in de Engelsche regeering; Cap Breton veroverd, Juni
1745, 147—148; — vredesplan van Van der Heim en Trevor in
Engeland opgehouden, 148—150; — inval van Karei Eduard
in Schotland; Engeland trekt alle Britsche troepen uit Vlaanderen weg, 150—152; — de zending van kol. Larrey; Engeland
berust erin, maar verwerpt Van der Heim's uitgewerkt plan;
Larrey's zending mislukt, Wassenaer gezonden, 152—155; —
val van Brussel, slechte vooruitzichten voor de komende veldtocht, 155—159.

XIII. (Maart—2 Juli 1746)

160

Wassenaer niet opgewassen tegen de situatie; Gilles gezonden; D'Argenson's contreprojet, door Gilles verkregen, door
Engeland niet aanvaard, 20 Mei O.S. '46, 160—165; — volmacht tot het sluiten van afzonderlijke vrede in het Secreet
Besogne doorgedreven, 1/2 Juli '46, 165—166; — Jorissen's
Orangistische partijdigheid beheerscht nog de gangbare voorstelling, 166—168; — onoprechthheid en zelfzucht van Engeland's gedrag; Engeland's macht over de Republiek, 168—172.

XIV. (Maart—Juli 1746)
Trevor kleineert de Oranjepartij uit vrees voor haar mogelijke invloed in Engeland, 173—174; — Bentinck's oorlogspolitiek; het incident Van Hoey, Juni '46; contact met Engeland
174—177; — Willem IV en de kans op een volksbeweging in
Zeeland, Mrt '46, 177—179; — Friesland en Groningen vallen
Waldeck aan, Febr. '46, 179—180; — Willem IV aanvaardt
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Bentinck's buitenlandsche politiek, maar wil niet in de crisis
ingrijpen, 180—182.

XV. (2 Juli—Sept. 1746)

183

De dépêche van 20 Juni O.S.: Engeland stemt toe in conferentie, maar eischt insluiting van Oostenrijk en Sardinië, 183—
185; — het verminkte précis; dood van Van der Heim; Buys
zendt het verbeterde précis niet op, 185—186;— Frankrijkstemt
toe in de conferentie 186—187; — Sandwich Engelsch gevolmachtigde; Newcastle; Sandwich' politiek, 188—191; —vereet van drie gewesten tegen de koers van 1/2 Juli; voorzichtigheid van Gilles, 191—194; — groeiende invloed van de Oranjepartij; — Trevor vraagt ontslag, 194—195.

XVI. (Sept. 1746—begin Mei 1747)

196

Sandwich en Bentinck, 196—197; — het misverstand over
de toelating van Oostenrijk en Sardinië houdt de conferentie
op; Harrington vervangen door Chesterfield Nov. 1746, 197—
199; — Sandwich en Gilles; Gilles' zwakke positie; de Oranjepartij door Sandwich-Bentinck gemobiliseerd, 200—203; —
Republiek treedt in nieuwe militaire conventie, 27 Dec. '46,
zonder Sandwich tot opening van instructie te hebben kunnen
krijgen; Ch. Bentinck in Overijsel tot gedeputeerde verkozen,
203—206; — D'Argenson treedt af. Puysieux vervolgt conferentiepolitiek; neutraliteit van Z. Nederlanden geopperd, 206
—208; — nieuw struikelblok in eisch tot toelating van Macanaz; diens onderhandelingen en verstandhouding met Sandwich, 208—210; — Frankrijk kondigt inval op Staatsch gebied aan, 17 April '47; Gilles durft geen afzonderlijk verdrag
met Frankrijk meer sluiten, 210—212; — opwinding vanhet
volk; laster tegen de Staten; Gilles tracht zich te rechtvaardigen; Engelsche schepen op de Schelde; de omwenteling
212—216.

XVII. (Mei—Juli 1747)
Willem IV vergeleken met Willem III; verwachtingen van
hem en zijn partij, 217—220;—Gilles over behoefte aan vrede;
onklaarheid in de wenschen van het volk; vergissing van Willem IV en Bentinck te denken dat oorlog eerste of zelfs eenige
taak was, 220—221; — Sandwich' opvattingen; de afhankelijkheid der Republiek; terugroeping van Van Hoey, 221—225; —
herleving van d é vredespartij in Engeland; Chesterfield; Dayrolles in Den Haag, Juni '47, 225;—slechte gang van de
oorlog; moeilijkheid voor de Republiek om troepen te vinden;
financiën, 226—228; — persoonlijkheid van Willem IV; idealistisch conservatisme.cynisme ;Bentinck's scherpe kritiek,eind
Juli 228—230; — müitaire zaken, Lafeld, 2 Juli '47, Bergenop-Zoom, 230—232.
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X V I I I . (Juli—Sept. 1747)
Fransche vredesopening na Laield; Willem IV's protest aan
Chesterfield, 12 Juli '47; slechte indruk in Engeland; de onderhandeling voortgezet, 233—236; — nieuwe protesten van Willem IV aan Sandwich; toenemende ontstemming in Engeland,
237—239; — zending van Bentinck, 15 Aug. '47; hersteld vertrouwen van de Koning en Newcastle; de 30.000 Russen;concert, 239—242; — Bentinck's verzekeringen omtrent weerstandsvermogen der Republiek; de 2 % ; val van Bergen-opZoom; onmacht van Chesterfield, 242—247.
X I X . (Oct. 1747—26 Jan. 1748)

248

Sandwich begint onderhandelingen in Den Haag over een
conventie voor 1748; Oct. '47, 248—249; — de Prins biedt
voor de Republiek 70.000, maar Chesterfield weigert boven
63.000 te gaan voor Engeland; Sandwich bestrijdt twijfel
aan de realiteit der Nederlandsche aanbiedingen; spreekt van
vooruitzicht van 120.000 man Nederlandsche troepen, 250—
253; — kille antwoorden van Chesterfield; compromis van
66.000 elk, 253—255; — Engeland weigert Willem IV gelijkheid van kommando met Cumberland toe te staan; en evenzeer om Engelsche troepen mee voor garnizoensdienst te bestemmen; conventie komt van Willem IV's inschikkelijkheid
af te hangen, Jan. '48, 255—258; — Gilles stookt de Prins en
Prinses op tot volhouden; Bentinck en Fagel bewegen hem
tot toegeven, 258—261.

X X . (Febr.—1 Mei 1748)

262

Chesterfield treedt af; Newcastle secretaris voor het Noorden, 262—264; — Sandwich over Willem I V ; klachten over
verwarring en traagheid; slecht gediend; de achterraad; moeilijke positie van W . Bentinck, 264—269; — Sandwich over
Willem IV's verandering ten opzichte van buitenlandsche
politiek, 269—270; — nationale consideraties, en persoonlijke invloeden; O. Z. van Haren; Gilles, 270—272; — de
omzwaai van de instructie aan C. Bentinck, 28 Febr. 1748;
indruk op Newcastle; W. Bentinck en Sandwich houden vol
dat de Prins de onmacht der Republiek overdreven heeft,
272—277; — Cumberland's verslagen over de onvoltalhgheid
van het Nederlandsche leger en de traagheid van de Prins;
de Prins werpt de schuld op Cumberland; Maastricht belegerd, 3 April; de Prins naar Breda, 1 Mei, waar hem de onderteekening der preliminairen van Aken bericht wordt, 277—281;
— duisterheid van het financieele vraagstuk in de Republiek;
's Prinsen handelwijze beoordeeld, 282—285.
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X X I . (BESLUIT)
Zwakke positie der Nederlandsche onderhandelaars te Aken;
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moeten Sandwich volgen; voorwaarden minder gunstig dan in
1746, 286—287; — verbittering van Oostenrijk; Newcastle
zoekt het te naderen met opoffering van de Nederlandsche
barrière; Bentinck eerst hevig ontsticht moet volgen, 287—
290; — het Oud Systeem afgeleefd, 290—291; — de partijen
gedurende de Republiek en het buitenland; het huwelijk van
Willem IV en 1795. 291—294.
NOTEN
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AFBEELDINGEN :
1. Willem Carel Hendrik Friso (Willem IV) in 1735; schilderij
van P. van Dijk (prent in het bezit van de heer A . van Stolk
te Rotterdam; niet in de Catalogus van Van Rijn) . . . Front
2. De trouwplechtigheid in de kapel van het St. Jamespaleis,
14/25 Maart 1733/4 naar een prent van William Kent;
{Br. Mus.)
blz.
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3. Willem IVen Anna, bij gelegenheid van hun huwelijk geschilderd door Philips van Dijk (prent in het Br. Mus.) . . .blz.

26

4. Horace Walpole in 1739; naar een schilderij van Vanlo
(prent in het Br. Mus.)
blz.

54

5. Willem Bentinck op jeugdige leeftijd; naar een schilderij
door A . Meytens in het bezit van de heer H . Aldenburg Bentinck, Indio House, Bovey Tracey, Devon
blz.

74

6. Anthony van der Heim in 1725; schilderij door Philips van
Dijk (prent in Wagenaar)
blz.
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7. Lord Sandwich op twintigjarige leeftijd, in Turksch kostuum na een reis naar Oonstantinopel; schilderij door George
Knapton (prent in het Br. Mus.)
blz.
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8. Jacob Gilles in 1757; teekening van A . Schouman (prent in
Wagenaar
blz.

200

9. De burgerwacht te Veere 24/25 April 1747 met medaillon
van Willem IV; teekening van J . C. Philips (prent in Nederl.
Jaarboeken, Mei 1917)
blz.
10. „Vivat Oranje"; gravure door S. Fokke, 1747 (prent in het
bezit van de heer A . van Stolk te Rotterdam; Van Rijn's Catalogus (no. 3666). De beschrijving aldaar is onvolledig. Het
is duidelijk dat het hoofdtafereel de aankomst van de Prins
op het Binnenhof en zijn begroeting vermoedelijk door gedeputeerden van de Staten van Holland, misschien door
heeren van bet Hof van Holland, voorstelt (15 Mei 1747;
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Van Rijn het vuurwerk op de Neude te Utrecht; ik vermoed
dat de twee andere 's Prinsen reis van Friesland naar Holland illustreeren.)
blz.
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11. Lord Chesterfield; schilderij van W. Hoare (prent in het
Br. Mus.)
blz.

242

12. De Hertog van Cumberland; schilderij van J . Wootton en
T h . Hudson (prent in het Br. Mus.)
blz.
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VOORREDE
De goedgunstige lezer zal weldra opmerken, dat het werk, dat
ik hem onder de titel Willem IV en Engeland aanbied, meer wil
zijn dan wat hij op grond daarvan zou verwachten. Het wil een
studie zijn van de buitenlandsche staatkunde van onze Republiek
van omstreeks 1730 tot 1748 in 't bizonder ten opzichte van Engeland en in verband met de strijd tusschen Oranjepartij en Statenpartij . Het tijdvak was een kritiek tijdvak juist voor de ontwikkeling van dat verband tusschen buitenlandsche politiek en partijstrijd, dat ons volk zoo duur te staan gekomen is. Van de laatste
jaren van Frederik Hendrik af tot aan de ondergang van de Republiek toe is het verschil in opvatting tusschen de Staten van Holland en de Prinsen van Oranje betreffende de verhouding tot E n geland een van de centrale problemen van onze geschiedenis geweest. Het is in onze tijd, naar het mij voorkomt, niet altijd met
voldoende aandacht bestudeerd. De afkeer van de 18e-eeuwsche
regentenheerschappij is, niet onbegrijpelijk, zoo diep, dat men de
frazes, waarmee de tijdgenooten ook haar buitenlandsch beleid
brandmerkten, vaak zonder genoegzame kritiek mee overneemt.
Dat was in het bizonder de houding van Jorissen, wiens studie
Lord Ohesterfield en de Republiek der Vereenigde Nederlanden
(1885) gedeeltelijk hetzelfde tijdvak als dat ik hier behandeld
heb, bestrijkt. Hoe weinig hij zich ook het fiasco van de Orangistische buitenlandsche politiek na Willem IV's verheffing heeft
kunnen verbloemen, Jorissen doet geen oogenblik recht wedervaren aan Van der Heim en Gilles.
Dit is een van de redenen, waarom ik gemeend heb mij van de
behandeling van deze stof door het bestaan van zijn werk niet te
moeten laten afschrikken. Jorissen heeft trouwens, vasthoudend
aan Chesterfield als hoofdpersoon voor zijn opstel, Chesterfield
die zeer zeker de hoofdpersoon van het tijdvak niet was, de jaren
tusschen 1730 en 1745, toen de Engelsche staatsman weinig met
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ons land te maken had, geheel in de schaduw gelaten. Bovendien
werkte hij met ten eenemale onvoldoende materiaal, — enkel de
gedrukte Engelsche bronnen, aangevuld uit het Huisarchief (met
iets van hetgeen sedert in de Archives is gepubliceerd), uit het
Amsterdamsch Gemeentearchief en een weinig uit het Rijksarchief.
Gedrukte Engelsche bronnen zijn er sinds Jorissen schreef enkele bijgekomen door de werkzaamheid van de Historical Manuscripts Oommission. In het eerste deel van het tiende rapport zijn de
Weston Papers uitgegeven (1885), van Edward Weston, die van
1729 tot 1746 Under Secretary of Foreign Affaire was; en in het
negende deel van het veertiende rapport de Trevor Papers (1895),
die laatste vooral, door Trevor's eigen vertrouwelijke brieven aan
Engelsche staatslieden en van mannen als Chesterfield, Horace
Walpole, Pelham aan hem, een onwaardeerbare bron.
Maar daarenboven heb ik door de omstandigheid van mijn verblijf in Londen kennis kunnen nemen van het ongedrukte Engelsche materiaal. In de eerste plaats van de ontzaglijk omvangrijke
Holland State Papers in het Public Record Office, die nog zoo goed
als geheel onaangeroerd waren gebleven; evenals van de Bentinck
Papers (waarvan ik het voornaamste met Dr. C. Gerretson hoop
uit te geven in de Werken van het Historisch Genootschap) en de
Newcastle Papers op het Britsch Museum. Van beide verzamelingen is, voor zooveel zij voor onze geschiedenis belang hebben, al
wel te hooi en te gras een enkel brokje gepubliceerd en gebruikt,
door Dr. D'Ailly in zijn Willem Bentinck van Rhoon en de diplomatieke betrekkingen tusschen Engeland en de Nederlandsche Republiek gedurende de laatste jaren vóór den vrede van Aken in 1748
(1898), die enkele van Jorissen's vele onjuistheden aantoont, door
Dr. Kalshoven in haar Diplomatieke verhouding tusschen Engeland
en de Republiek der Vereenigde Nederlanden Z747—1756 (1915).
Ook de Carteret Papers hebben mij eenige gegevens opgeleverd.
Bovendien heb ik de Engelsche correspondentie van Willem IV
en Anna, alsook 's Prinsen correspondentie met ettelijke van zijn
aanhangers, uit het Koninklijk Huisarchief door de bizondere
goedheid van Hare Majesteit in Londen kunnen bestudeeren.
Het meerendeel van de eerstgenoemde stukken heb ik onder de
titel Engelsche correspondentie van Willem TV en Anna 1735—
1743 in de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap voor 1924 gepubliceerd. In de noten tot dit werk vindt men
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een kleine bloemlezing van voor ons onderwerp belangrijke passages die ik in de algemeene correspondentie van Willem I V heb
aangetroffen. Ik kan niet verzekeren, dat ik daarmee alles, ofschoon ik hoop dat ik het voornaamste geef. De bewaard gebleven correspondentie van Willem I V is omvangrijk. Ik heb lang
niet alles onder de oogen gehad. Wat ik gezien heb, zou grondiger
onderzoek verdienen dan ik het heb kunnen geven. Die correspondentie toch is niet gemakkelijk. De klacht dat Van Limburg Stirum (zeker niet de minst interessante van Willem IV's correspondenten) zoo'n onduidelijke hand heeft, zal men misschien ontoelaatbaar achten. Maar een zeer wezenlijke moeilijkheid is dat
over 't algemeen, op zijn brieven aan De Back na, 's Prinsen
eigen helft van de correspondentie ontbreekt. Voorts dat er
schuilnamen in gebruikt worden. Eindelijk dat er oneindig veel
over provinciale, Friesche, Overijselsche, Geldersche, kwesties en
intrigues in voorkomt, dat ongetwijfeld stof zou leveren voor
meer dan éen monographie van een soort waaraan onze historische literatuur niet rijk is, maar dat wie naar bepaalde gegevens
voor een onderwerp als het mijne zoekt, schrikbarend ophoudt ).
Eindelijk heeft mijn vriend J . S. Bartstra, zijn plannen voor
een studie over Van der Heim voor ander werk opgegeven hebbende, mij de aanteekeningen die hij, vóór de oorlog al, niet alleen in
Londen, maar ook inDenHaag en in Parijs gemaakt had, afgestaan;
een gulle daad, waarvoor mijn dankbaarheid hem bekend is.
Wat de afbeeldingen betreft, de tijd die dit werk bestrijkt is
zelfs voor de veelbewogen laatste jaren aan politieke prenten zoomin als aan pamfletten rijk. Ik heb behalve de portretten maar
enkele platen gevonden die reproductie Iconen zouden. Ik ben
dank verschuldigd aan Mr. H . A. Bentinck voor toestemming tot
het reproduceeren van een schilderij in zijn bezit en in het bizonder aan de heer en mevr. A . van Stolk te Rotterdam voor de
vriendelijkheid waarmee zij mij bij het zoeken in hun mooie verzameling behulpzaam zijn geweest.
1

*) Hen zie een omstandiger beschrijving van deze correspondentie in Prof. P. J . L .
Kramer's inleiding tot het in 1917 verschenen S u p p l é m e n t van de Archives. De
brieven van Itsma heb ik slechts gezien in de uittreksels die Groen ervan heeft laten
maken als „bouwstoffen" voor een nieuwe reeks van de Archives die hij zich voorstelde in het licht te geven.

AFKORTINGEN
P. R. O.: Public Record Office, Londen.
Br. Mus.: British Museum, Londen.
A.A.E.:
Archives des Affaires Etrangères, Parijs.
R. A.:
Rijksarchief, Den Haag.
H. A.:
Huisarchief van H . M. de Koningin, Den Haag.
De tusschen haakjes geplaatste cursieve cijfers (23) verwijzen
naar de noten achter de tekst.

ERRATA
Blz. 13 regel 18 v. b.: hun verwanten lees: hun geestverwanten.
„ 17 regel 2 v. b.: de Schot Duncan lees: Joctn Duncan, een man
van Schotsche afkomst.
Blz. 31 noot 1: Van Lynden de Park lees: de burggraaf Van Lynden

„

101 noot 1 behoort te staan op blz. 100.

„ 231 regel 9 v. o.: een man van bij de negentig lees: een man van
vijf en tachtig.

Blz. 240 regel 14 v. b.: kan lees: kon.
„ 277regel 1 v. o.: de geinteresseerde officiersfamilies lees: der geinteresseerde officiersfamilies.
Blz. 318 regel 18 v. b.: deese Helden lees: deese Heeren.

„ 319 regel 16 v. b.: zelfexien lees: reflexien.
regel 18 v. b.: mans lees: man.
„ 332 regel 13 v. b.: M. van der Heim lees: M. Gilles.
„

348 regel 24 v. b.: the next Maning lees: the next Morning.

I
Op het eind van het leven van George I van Engeland, in 1727,
had de Prinses-Weduwe van Nassau, regentes namens haar zoon in
het stadhouderschap van Friesland en Groningen, voor hem aanzoek gedaan om de hand van 's Konings oudste kleindochter,
Anna, een meisje bijna twee jaar ouder dan de jonge Willem (hij
was van 1711, zij van 1709). George I had het denkbeeld gunstig
ontvangen, maar was nog in hetzelfde jaar gestorven, voormen
er uitvoering aan had kunnen geven. De onderhandelingen
waren toen met zijn opvolger, George II, de vader van de begeerde bruid, hervat, en ook hij luisterde gaarne. Toch zou de verbintenis voor een koninklijke Prinses van Engeland ver van schitterend zijn en men begrijpt op het eerste gezicht beter, dat de Nassaus het aanzoek deden dan dat de Hannovers het in overweging
namen.
De positie van Willem IV was in de hoogste mate twijfelachtig.
Er waren tradities en vooruitzichten, er waren pretenties, maar de
werkelijkheid was gansch niet fraai en in veel opzichten netelig
genoeg. Willem III was in 1702 gestorven zonder de opvolging tot
het stadhouderschap in zijn gewesten te hebben doen regelen. In
de meeste hadden de Staten zich onmiddellijk ten doel gesteld om
van het uitsterven van de rechte Oranjehjn het volle profijt te
trekken en ertegen te waken, dat hun ooit weer een stadhouder
zou worden opgedrongen. Het is moeilijk te zeggen, of zij met die
politiek lang succes gehad zouden hebben, als de erfgenaam van
de Stadhouder-Koning, Jan Willem Friso, Erfstadhouder van
Friesland en Stadhouder van Groningen, in 1702 nog een jongen,
in 1711 niet op drieëntwintigjarige leeftijd was omgekomen. In
ieder geval hadden de verschillende gewestelijke oligarchieën nu
ruim den tijd om hun macht beter te bevestigen, vóór de nieuwe
Oranje, die na de dood van zijn vader werd geboren — merkwaardige herhaling van de geschiedenis van Willem III zelf —, de leef-
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tijd had bereikt, waarop hij gevaarlijk zou kunnen worden. Bovendien, de oorlog, die aan een pretendent naar het stadhouderschap
altijd kansen kon bieden, was inmiddels ten einde gebracht en
men nam zich voor er wèl tegen te waken, dat Willem IV, die er,
in weerwil van zijn hchte mismaaktheid ), hartstochtelijk naar verlangde, een mihtaire loopbaan zou opgaan als zijn vader vóór hem
gedaan had. In hetzelfde j aar 1727 had Holland, dat de ziel was van
de anti-stadhouderlijke liga, weten te beletten dat de jonge man
bij gelegenheid van een algemeene promotie van hoofdofficieren
tot generaal werd gemaakt. De gewesten in welke hij reeds Stadhouder en Kapitein-Generaal was — Friesland, Groningen en Gelderland — hadden zich moeite voor hem gegeven en gedreigd
heel de promotie, waar veel officieren met lange diensttijd naar
hunkerden, op te houden, tenzij men er hem in opnam. Het was een
zaak waarbij zij hun provinciale eer betrokken konden rekenen.
De Kapitein-Generaal van een gewest kon als zoodanig aanspraak
maken op de rang van generaal in het leger der Unie. 's Prinsen
voorvaders hadden hem allen bekleed. In 1696 had Friesland niet
gerust, vóór Jan Willem Friso, door het overlijden van Hendrik
Casimir stadhouder van het gewest geworden, generaal was gemaakt, ofschoon hij toen nog maar negen jaar oud was. 't Is waar
dat toen Willem III nog leefde en de Staatsgezinde partij de boog
niet zoo strak durfde spannen als nu. Nu in ieder geval het de
moeder van de jonge Prins zich bewegen om de stadhouderlijke
gewesten hun verzet tegen een promotie zonder hem te doen staken. Men had haar te verstaan gegeven, dat de ontstemming van
de in hun belangen geschade officieren op haar zoon zou neerkomen, en dat toegeeflijkheid hem, die immers ook nog wel heel jong
was, bij de volgende promotie ten goede gerekend zou worden. In
werkelijkheid was het maar de eerste zet in een onvermoeid en onverbiddelijk spel om de Prins buiten het leger te houden, dat zijn
voorzaten zoo dikwijls tegen de heeren Staten hadden aangewend ).
Willem verweet zijn moeder later met bitterheid, dat zij zich
1
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*) Tengevolge van een val in zijn kindsheid was zijn ruggegraat vergroeid, zoodat hij
zooal niet gebocheld dan toch hoog in de schouders was.
*) Deze geschiedenis en haar vervolg tot 1737, waarop ik nog zal moeten terugkomen, is door Willem IV zelf uitvoerig beschreven in een brief van 25 Augustus van dat
jaar aan zijn schoonmoeder, Koningin Carolina van Engeland; door mij uitgegeven in
Engelsche correspondentie van Prins Willem IV en Prinses Anna (1734—1743), B. M.

H. G., XLV (1924), blz. 101 vlgg.
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had laten foppen. Haar moeilijkheid was ongetwijfeld, dat er op
de Oranjepartij zelfs in de stadhouderhjke gewesten geen staat
viel te maken ). In Gelderland tenminste had het stadhouderschap, dat Willem IV er als hij meerderjarig werd zou bekleeden,
weinig te beteekenen. In 1722 had men hem voor de waardigheid
aangewezen, maar men had tegelijk een instructie opgesteld, die
er alle werkelijke macht aan ontnam. De Geldersche steden en
zelfs de edelen waren niet minder gesteld op hun oligarchisch onderonsje dan de regenten in de andere gewesten, en zij verlangden
een stadhouder slechts om er iets van het odium van hun bewind
op te kunnen afwentelen, een Oranjewimpel op hun Statenregeering, waaraan het volk zich zou kunnen vergapen. Zelfs zoo echter
had hun verkiezing van Willem IV in 1722 groote beroering verwekt onder de Hollandsche regentenstand en hem geprikkeld tot
een actie, die de Prinses zeker de oogen had moeten openen voor
de dwaasheid van haar politiek. Van die kant was niets anders
dan onbuigzame tegenstand te verwachten. Zoodra men toch in
Den Haag van het voornemen der Gelderschen vernomen had,
had men heeren naar de drie andere stadhouderlooze gewesten gezonden om die op het hart te drukken, dat zij het Geldersche voorbeeld niet volgen zouden, en zij hadden nog hun best gedaan om
het afvallige gewest terug te houden. Maar Gelderland had zich al
gebonden. Overijsel, Utrecht en Zeeland evenwel gaven te kennen
en legden, evenals Holland zelf deed, opnieuw in formeele resoluties vast, dat zij de bestaande regeling dachten te handhaven,
en Zeeland, dat vanouds nauwe betrekkingen met Holland onderhield, trad zelfs in besprekingen om gezamenlijke maatregelen
daartoe strekkende te beramen.
De meerderheid van de Staten van Zeeland deed op het stuk
van gehechtheid aan de ware republikeinsche beginselen voor de
Hollanders niet onder, maar er was een zwakke stee in hun stelsel.
De Prinsen van Oranje, als Stadhouders de dienaren van de onderscheiden soevereine gewestelij ke Staten, hadden aan de Zeeuwsche
soevereiniteit steeds rechtstreeksch aandeel gehad als Markies van
Veere en Vlissingen en Eerste Edele. De Eerste Edele bracht een
stem in de provincie uit. Veere en Vlissingen waren stemmende
x

) Willem IV moet in het hierboven vermelde stuk zelf toegeven, dat Holland de
graaf van Weideren, gedeputeerde van Gelderland ter Generaliteit, aan het wankelen
had gebracht door hem een buitengewoon gezantschap naar Engeland voor te spiegelen.
l
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steden en daar de Markies hun magistraten benoemde, hadden de
Prinsen van Oranje over drie van de zeven stemmen in de Zeeuwsche Staten beschikt. Na de dood van Willem III hadden de Staten van Zeeland geweigerd de toen nog onmondige Friso de investituur van Veere en Vlissingen te verleenen onder voorgeven, dat
zij wilden wachten, tot de geldigheid van Willem III's testament,
die door de Koning van Pruisen werd bestreden, was uitgemaakt.
Die erftwist — ik kom er aanstonds op terug — duurde tot groote
schade van de Nassaus tot in 1732, maar na het alarm van 1722
begonnen de Zeeuwen er ernstig over te denken om zonder haar
afloop af te wachten het markiezaat van Veere en Vlissingen
krachtens hun volstrekte soevereiniteit te vernietigen. De voogden
— de Prinses-Douairière en haar vader de Landgraaf van HessenKassei — wendden zich verontrust tot de Staten-Generaal, de
executeurs van het testament. Maar niet alleen konden die het
over geen actie eens worden, Holland deelde ronduit aan de klagers mede, dat het Zeeland's voornemen goedkeurde, dat de vrijheid van die provincie een ijdel woord bleef zoolang een derde van
haar Staten afhing van een vreemde heer, en dat Zeeland's vrijheid ook Holland aanging. Intusschen had Zeeland nog geen besluit in deze genomen. Zoolang de erftwist duurde, was dat ook
niet noodig, maar het voornemen bleef bestaan, en door hem zijn
vaste voet in de Staten van Zeeland te ontnemen (de Hollandsche
republikeinen zagen het heel juist) beroofde men een Prins van
Oranje die enkel stadhouder was van drie kleinere gewesten — onder beperkende voorwaarden! — van zijn beste kans om verder in
de regeermacht van de Republiek door te dringen.
Die erftwist met Pruisen kwam de Nassaus dus al duur te staan,
enkel doordat hij Zeeland zulk een gereed voorwendsel aan de
hand deed om hen voorloopig buiten de deur te houden. Dat was
niet alles. De Koningen van Pruisen, afstammelingen van Frederik
Hendrik door het huwelijk van de Groote Keurvorst met diens
oudste dochter, grondden hun aanspraken op de erfenis der Oranjes op het testament, waarbij Frederik Hendrik zijn bezittingen
had vastgezet op de afstammelingen van zijn dochter de Keurvor-"
stin bij ontstentenis van oor uit zijn eenige zoon. Het was de vraag
of hij hiertoe het recht had gehad. Zijn Friesche neven, die volgens vroegere wilsbeschikkingen van de Oranjes een kans op de
erfenis hadden, waren destijds over Frederik Hendrik's handelwij-
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ze al slecht te spreken geweest. Het was typisch voor het dynastiek karakter van zijn politiek, die ons aan de eene kant in de Engelsche burgeroorlog verwarde, dat hij zich aan de andere kant
niet ontzag om de Brandenburger een kans te openen om zich in
onze zaken te mengen. In de 18e eeuw werkte zijn testament niet
alleen in het nadeel van de Friesche Nassaus, maar bereidde ook
de staat ernstige moeilijkheden. De Koning van Pruisen maakte
zich in 1712 meester van Meurs en Lingen, heerlijkheden van de
Oranjes, maar waar de Staten garnizoen hielden, en die op den
duur zeker wel Nederlandsen gebied zouden zijn geworden. Nu
zette de nieuwe opkomende macht van Pruisen zich daar aan onze
Oostgrens vast, en zelfs dat ze zich bij de vrede in 1713 in OpperGelder nestelde, hield verband met de aanspraken op Willem III's
nalatenschap, want Frankrijk wilde die streek beschouwd hebben
als een equivalent voor het prinsdom Oranje, dat de Pruisische
Koning in ieder geval voor zich opgeëischt had en dat Frankrijk
nu, op grond van zijn afstand, definitief annexeerde ). Voor de
Friesche Stadhouders was de twist met zulk een machtige litigant als de Koning van Pruisen weinig minder dan een ramp. Gedurende heel de minderjarigheid van Willem IV bleef de zaak hangende en moest hij inkomsten derven, die hij hard noodig had om
volgens de staat van zijn politieke aanspraken in de Republiek
te leven. En toen er eindelij k in 1732 een scliikking werd getroffen,
ging de Hohenzollern nog met een aanzienlijk deel van de erfenis
strijken, — zelfs paleizen in Holland, zelfs in Den Haag ) kwamen aan hem. Maar Willem IV kreeg nu althans het onbestreden
recht op de titel van Oranje — onmisbaar voor zijn ambities — en
de Koning het hem ook het Zeeuwsche markiezaat, dat de Staten
van Zeeland echter, naar wij zien zullen, nu ten spoedigste vernietigden.
Alles bijeengenomen leek Willem IV in 1727 dus lang geen
fraaie partij. Wat bewoog de Engelsche Georges om hem tot
schoonzoon te begeeren? Niets is natuurlijker dan dat Maria
Louise en haar raadslieden de Oranje-traditie van Engelsche huwelijken weer wilden opvatten, waarmee Frederik Hendrik het
eerst zijn geslacht koninklijke luister had bijgezet en die vervol1

2

) Zie hierover, Rive, Nederland en Pruisen.
*) Het zgn. Oude Hof, en het huis Honsholredijk. In 1754 verkocht Frederik de
Groote al de Hollandsche bezittingen weer aan de Oranjes.
x
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gens Willem III op de Engelsche troon had gebracht. Maar juist
diezelfde traditie was ook niet zonder waarde voor het huis van
Hannover. Zij en de naam van Oranje waren onverbrekelijk verbonden aan die „glorious Revolution", zonder welke het niet in
Engeland regeeren zou. De Georges voelden zich nog lang niet zeker van hun koningschap, dat hun pas in 1714 was toegevallen.
Zij waren zich bewust van hun persoonhjke impopulariteit, ook al
was de massa van het volk in beginsel aan de protestantsche successie gehecht. Men beschouwde hen eenigszins als een noodzakelijk kwaad. Geen enkele roemrijke associatie was voor Engelschen
aan het woord Hannover verbonden. Dat was anders met Oranje
en van het huwelijk van Anna zou, zoo hoopte men, iets van
Oranje's protestantsche glorie op het koningshuis kunnen afstralen.
Paar kwam iets bij. De Engelschen meenden, dat Willem IV
een voortreffelijke kans had om de positie die zijn voorzaten in de
Republiek hadden bekleed, voor zich te winnen. E n zij geloofden
dat het huwelijk genoeg zou zijn om zijn kans zekerheid te maken.
„Het spreekt vanzelf", schreef de Engelsche staatssecretaris
Townshend ), toen hij in 1728 zijn vriend Slingelandt, de Raadpensionaris, polste over het plan, „het spreekt vanzelf, dat de Koning slechts aan het huwelijk heeft kunnen denken in de zekere
verwachting dat de Republiek zich verplicht zal gevoelen haar
toevlucht te nemen tot een stadhouder". E n men vond het zelfs
niet noodig er doekjes om te winden, dat het de verwarring, de
hulpeloosheid van de Nederlandsche staat was, die aan die verwachting het aanzijn gaf. Zonder een stadhouder, schrijft Townshend, zal men „de rust, de orde en de eenheid" in de Republiek
niet kunnen verzekeren.
Inderdaad was het niet noodig een oordeel over de jammerlijke regeeringloosheid, waartoe de Republiek sinds de vrede van
Utrecht leek te vervallen, achter beleefde complimentjes te verbergen. Het euvel was zoo groot, dat de Nederlandsche staatsheden er zelf openlijk over spraken. De Staten van Gelderland
hadden hun beslissing om weer een stadhouder aan te stellen in
1722 verdedigd met een verwijzing naar „het verval van 's Lands
Militie en Navale Magt", naar „de declineerende achting van de1

») Jorissen, Lord Chesterfield en de Republiek der Vereenigde Nederlanden, Historische Studiën, Laatste Bundel, blz. 26.
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zen Staat bij Naburige Mogendheden". Zelfs schroomde men niet
de bestaande verwarring als verontschuldiging aan te voeren
wanneer een buitenlandsch diplomaat ongeduldig werd over het
uitblijven van een resolutie. Maar al was de verlamming van de
daadkracht der Republiek een erkend feit in al de kanselarijen
van Europa, dat neemt niet weg, dat zij nog pretenties had op een
buitenlandsche politiek en zelfs dat men die pretenties in het buitenland aanvaardde. Dat was gedeeltelijk uit sleur. Men herinnerde zich welk een rol de Nederlanden nog maar kort geleden hadden
gespeeld. Men rekende erop, dat zij zich vroeg of laat uit hun
vreemde verdooving zouden wakker schudden. Dan was het de
persoonlijkheid van Slingelandt, die in Juli 1727 Raadpensionaris
was geworden. Zijn bekwaamheid, het overwicht dat hij over de
regenten had, de achting die hij in het buitenland genoot, gaven
aan de Nederlandsche politiek nog een zeker momentum. Hij
volgde een vaste lijn van actie. Erkennend dat rust was wat de
Republiek bovenal behoefde, wilde hij die rust een vaste grondslag
geven door de staat, uitgeput als hij was, te laten meewerken aan
de Europeesche politiek noodig om de vredesverdragen waaronder
men leefde te verzekeren en uit te werken. Die actie moest geschieden binnen het Oude Systeem, of althans in samenwerking met de
oude bondgenoot Engeland, want met Oostenrijk werd het verbond pas in 1731 hernieuwd en ook toen bleef de stemming
over en weer koel. Er waren er die meenden, dat zelfs die
inspanning te veel was en die een politiek van stilstand voorstonden in de hoop, dat de staat dan beter zou kunnen herademen ).
Maar als het Slingelandt zooveel moeite kostte om zijn politiek
in praktijk te brengen, was het niet omdat er aanzienlijk principieel verzet tegen bestond. De meeste staatsheden van eenige beteekenis, zijn oude vriend Fagel (i), de Griffier van de StatenGeneraal, vooraan, Halewijn, de pensionaris van Dordt, graaf
van Wassenaer-Obdam — deze laatsten steile Hollanders en antistadhoudersgezinden — allen Waren voor samenwerking met
Engeland. Neen, de grootste moeilijkheid was, dat de regeermachine in die jaren van betrekkelijke rust geheel in het ongereede
raakte en bijna niet meer voort te bewegen was.
Het was niet zoozeer dat de regenten minder bekwaam waren
dan hun voorgangers, die onder de regeerende standen in Europa
1

*) Zie Goslinga, Slingelandt's efforts towards European peace, I, blz. 46.
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zulk een goedfiguurhadden geslagen, ofschoon de klacht algemeen was, dat het ras van de groote rninisters met Slingelandt en
Fagel zou uitsterven. Maar het ergste was dat de regeering als
wegzonk in een moeras van kleine kwesties, kleine belangen, kleine intrigues. Groote, hartstochtelijke bewegingen in de publieke
opinie, die de natie zich haar eenheid bewust deden worden en
om haar aandeel in de macht vragen, waren er niet. Zoo kon de
politiek zich geheel aan haar inwerking onttrekken en heelemaal
een spel worden van listen en intrigues, van kunstgrepen en compromissen en expediënten en quidproquo's in een kring van ingewijden, — een spel waartoe de verouderde, ingewikkelde staatsinrichting zich bij uitstek leende en dat onder haar tot een verfijnde
kunst werd. Alle groote consideraties van nationaal belang werden uit het oog verloren in het gekonkel om plaatselijke en persoonlijke voordeelen. Een provincie hield soms dringende beslissingen van de Staten-Generaal op, omdat haar geen voldoening
werd geschonken op het punt van de promotie van een officier,
die toevallig de bloedverwant was van een van haar machtige burgemeesters. Of wel men vergat de gewichtigste staatszaken in felle
debatten over kleinigheden, vooral over persoonlijke kwesties,
debatten die een bizondere venijnigheid kregen, wanneer ze — en
dat gebeurde steevast — gecompliceerd werden met spitsvondige
constitutioneele strijdvragen over bevoegdheden en rechten van
gedeputeerden, provincies, commissies. Aan zulke strijdvragen
kwam eenvoudig geen eind, omdat er haast geen regel was, dieniet
betwist kon worden, en de constitutie werd vooral zoo vlijtig bestudeerd en zoo zalvend geëerd, omdat er altijd stokken in zaten,
die men tegenstanders onverwachts tusschen de voeten kon smijten. Bij alle pruikerige vormelijkheid, waardoor de tijd zich onderscheidde, kon het heftig toegaan in de Staten-Generaal, als men
elkaar met precedenten en andere constitutioneele tooverformules bestookte. Geen wonder, dat tegen het starre republicanisme
in, dat al deze dingen beschouwde als „de vrijheid" en zich tot
hoogste doel stelde om ze tegen een Orangistische restauratie te
beschermen, binnen en buitenslands zich een meening ontwikkelde dat een stadhouder redding zou kunnen brengen.
De uitkomst heeft die verwachting beschaamd. Zoolang zij niet
op de proef was gesteld, droeg zij er krachtig toe bij om ook buitenslands het geloof te onderhouden, dat de Republiek zich nog-
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eens op wonderbare wijze zou kunnen herstellen. Laat ons, wie het
gemakkelijk valt wijs te zijn after the event, zooals de Engelschen
zeggen, niet vergeten, hoe natuurlijk dat was, ook al kunnen we
aantoonen dat het te kort schoot in redelijkheid. Het moest verleidelijk zijn te denken — vooral in een tijd die nog onder de nawerking leefde van Lodewijk X I V en die weldra Frederik de Groote
zou zien verschijnen —, dat een sterke persoonlijke macht over al
de verwarring van locale en provinciale egoïsmes heen een vaste,
krachtige staatkunde zou kunnen doorzetten, dat zij de belemmerende finesses van de middeleeuwsche constitutie op zij zou kunnen schuiven en Europa weer een Nederlandsche actie zou kunnen
doen gevoelen. Zoo was het immers onder Willem III geweest!
Maar men vergat, dat het ook onder De Witt zoo geweest was,
Daaraan had men kunnen zien, dat het niet maar kortweg de stadhouderloosheid was, waaronder de staat leed. E r was sinds het
midden van de 17e eeuw een toenemende verstijving en verwording van de constitutie waarneembaar, die Willem III niet heeft
kunnen stuiten, zoodat ze na zijn dood opeens aan het licht breekt.
Vastheid van wil, breedheid van staatkundig inzicht, niemand had
die eigenschappen in hooger mate bezeten dan hij en hij had ze
aan de Republiek weten op te leggen. Maar om dat doel te bereiken, had hij het onnoodig gevonden de constitutie te hervormen:
hij had haar gemanipuleerd zoo goed als de beste 18e eeuwsche
„matador". Hij had meegeknoeid en meegekuipt. Inderdaad, in
het opzicht van reinheid van politieke zeden had zijn stadhouderschap een achteruitgang beteekend. Het wegvallen van de dwingende hand van de Stadhouder in 1650 had het eer- en verantwoordelijkheidsgevoel van de regenten geprikkeld, zoodat er een
wezenlijke zuivering van het openbare leven had plaats gehad.
Hij had het door zijn autocratie opnieuw doen verslappen. E n na
zijn dood was de toestand uit dat oogpunt almaar verergerd. E r
zaten aan het centrum nog wel mannen van hooge bedoelingen,
van algemeen erkende onkreukbaarheid. Zoowel Slingelandt en
Fagel als Halewijn en Wassenaer-Obdam kan men daartoe rekenen (2). Maar zij hadden geen macht. Willem IV, het is waar, onderscheidde zich van Willem III door een fijner zin voor politieke
moraliteit in de binnenlandsche verhoudingen en hij heeft zijn best
gedaan, toen hij tot de macht kwam, om bepaalde corruptie tegen
te gaan. Maar aan de andere kant stond hij tegenover de constitu-
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tie nog rninder vrij dan zijn groote voorganger. Willem III had
haar veracht en gebruikt*) Willem IV vereerde haar, geloofde in
haar, met een overtuiging, die voor die van de meest conservatieve republikein niet onderdeed. De positie waartoe hij eindelijk geroepen werd, zou hem doen kennen als een meer juridisch dan
staatkundig aangelegd man, die zich wel de Stadhouder-Koning
ten voorbeeld stelde in zijn buitenlandsche politiek — welke echter op de omstandigheden van zijn tijd niet meer paste — maar
zich tevens de dienaar het maken van de regentenkliek en hun
systeem, die het zijn taak was aan zich te onderwerpen.
Maar afgezien van de persoonhjke kwaliteiten van de Prins van
Oranje, die in 1727 en 1728 in Engeland en zelfs in Den Haag nog
een onbekende was, de grondoorzaken van het verval van de Repubhek zaten veel dieper, dan dat ze zelfs door een herrijzenis van
Willem III's of De Witten licht uit de weg geruimd zouden kunnen zijn. De Republiek was onherroepelijk over haar groote tijd
heen. De ondernemingsgeest op handelsgebied, die in de zeventiende eeuw de groote drijfkracht aan het nationale leven had geleverd, was ingeschrompeld. Men leefde in een andere wereld. Engeland was nu opgekomen als de groote handelsmacht, die de kansen voor het Nederlandsen kapitaal zoozeer inkromp, dat het veelal veilige belegging zocht in staatsfondsen en daarbij aan Engelsche meer en meer de voorkeur gaf — wat tusschen twee haakjes
velen het motief verschafte om in de buitenlandsche staatkunde
Engeland naar de oogen te zien. Tegelijk had zich aan de Oostgrens de nieuwe formidabele landmacht Pruisen vastgezet. Daartusschen zat de Republiek terneergedrukt door de geweldige schuldenlast, waarop haar reeks van oorlogen tegen Frarikrijk haar te
staan was gekomen. Zoo groot was de financieèle nood, dat het
kantoor van de Unie in 1715 gedurende negen maanden zijn betalingen had moeten staken. Het leger, maar vooral de vloot, waren
in een verregaande staat van verwaarloozing en hoe ernstig Slingelandt ook arbeidde om de financiën te verbeteren en in het bizonder om een belastinghercorrning door te zetten, tot zulk een
daad van moed bleek de staat niet meer bij machte.
Intusschen, zooals ik opmerkte, veel tijdgenooten verwachtten,
*) Typisch is zijn uiting tot Witsen, als die hem een vertoog van Amsterdam in zake
het geschil met Dordt over de benoeming van goedelieden van den achte voorgelezen
heeft: „dat men tegen dit geschrift en dese resonnementen weder geschriften en reson nementen soude konnen opstellen"; Gebhard, Leven van N. C. Witsen, II, blz. 125.
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dat een stadhouder dit alles zou kunnen veranderen. Slingelandt
zelf helde tot dat geloof over en het dat in een gesprek met de Engelsche gezant, Lord Chesterfield, duidelijk blijken ). Voor de Engelschen nu was dit op zichzelf al een reden om het huwelijk te
wenschen. Want als zij, naar Townshend schreef, de restauratie in
ieder geval voor zoo goed als zeker hielden, zij waren er vast van
overtuigd, dat een huwelijk met hun koninklijke prinses haar geheel onvermijdelijk maakte. De Oranjepartij, met een van wier
leidsmannen, de burggraaf van Lynden, Chesterfield zich in verbinding stelde toen hij opdracht had om het terrein te verkennen,
verwachtte ook dat 's Prinsen kansen door een zoo aanzienlijke
verbintenis^zouden stijgen en de gezant zelf gaf onomwonden als
zijn meening te kennen, dat de verheffing na het huwelijk niet zou
kunnen uitblijven *). Natuurlijk stelde men zich voor, dat 's Prinsen aanhangers in het geheele land — en buiten de eigenlijke regeeringskringen waren zij stellig de groote meerderheid — aangemoedigd zouden worden als zij zagen, dat de Koning van Engeland
zich zijn lot aantrok, en hem door de gift van zijn dochter als het
ware plechtig verklaarde tot de echte successie van de groote
Oranjes te behooren. E n als die restauratie dan waarlijk de Republiek zou kunnen opheffen uit haar verval, dan was het voor Engeland de moeite waard haar te bevorderen. Samenwerking met
de Republiek was de spil waar Engeland's buitenlandsche staatkunde om draaide en de inzinking, die de actie van de bondgenoot
zoo verlamde, werd dus ook als een belemmering van Engelsche
actie gevoeld. Vrees of naijver koesterde men niet meer jegens ons
land. Men wenschte ons oprecht alle goeds toe. De Engelsche gezanten heten niet af, voorzoover zij het doen konden zonder te
kwetsen, hervormingen en verbeteringen aan te bevelen. Zelfs
het levensbelang voor een staat als de onze om een weerbare vloot
te bezitten betoogden zij soms trouwhartig.
Uit zulke overwegingen alleen al kon een Engelsche regeering,
afgescheiden van het dynastiek belang van de Hannoversche familie, in het huwelijk een nationaal belang zien, maar bovendien
kon men hopen, dat een Oranje die zijn verheffing aan de steun
van Engeland dankte, een herboren Republiek trouwer dan ooit
op het Engelsche pad zou houden. Hetzelfde had Karei II in 1672
1

) Jorissen, a. w., blz. 30.
') Jorissen, a. w., blz. 35.
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van zijn neef Willem III verwacht. Die berekening was verkeerd
uitgevallen en in plaats van een werktuig had Stuart in Oranje
een meester gevonden. Maar zoo waren de tijden toch wel veranderd, dat men voor een herhaling van die geschiedenis niet behoefde te vreezen. Een Willem IV die zich bij een Engelsche oppositie
zou kunnen aansluiten en Engeland aan zich binden in plaats van
door Engeland gebonden te worden, was ondenkbaar, ten eerste
omdat zelfs een herstelde Republiek tegen zoo'n rol toch niet licht
meer opgewassen zou zijn, en ten tweede omdat er geen Engelsche
oppositie meer was, die steun bij het buitenland zou zoeken. Behalve de Jacobietische, maar die moest het van Frankrijk hebben
en kon bij een Prins van Oranje het minst van al terecht.
Juist het bestaan intusschen van die oppositie, en van de mogelijkheid dat Frankrijk de Pretendent (die het te Utrecht had moeten verloochenen) als het de kans schoon zag weer steunen zou,
maakte de Engelsche regeering voorzichtig. Zij moest altijd rekening houden met de gebeurtehjkheid van een inval en een opstand.
Honderden landedelen dronken nog de gezondheid van „de Koning aan de overkant" eh men durfde nooit vergeten, dat men wellicht het gevaar van een Jacobietische opstand vergrootte, als
men de feitelijke regeering van de Nederlandsche Republiek, de
trouwste vriend toch op het vasteland van de Hannoversche successie, van zich vervreemdde zonder haar tezelfdertijd door een
betere te doen vervangen. Want slecht als de Statenregeering was,
voor het geval van de altijd mogelijke ramp van een Jacobietische
uitbarsting was men op haar aangewezen. Zij had de Hannoversche successie gewaarborgd, zij had zelfs in 1714 terdege bijgedragen om ze metterdaad mogelijk te maken. Daarom, maar ook met
het oog op de algemeene Europeesche politiek, ging het niet aan
de machthebbers in Den Haag al te zeer te ontstemmen. Als zij
anti-Engelschgezind waren geweest, zou men niets hebben kunnen verhezen door een revolutie tegen hen op touw te zetten. Maar
men leefde op de meest vriendschappelijke voet met hen, en zij
waren over het algemeen, zij het dan ook aarzelend en schoorvoetend, tot samenwerking in Europa te vinden. De grootste omzichtigheid was dus geboden en vandaar dat Townshend, naar ik reeds
aanstipte, begon met Slingelandt te polsen.
Slingelandt nu gaf op de vertrouwelijke brief van de Engelsche
minister een antwoord, dat aan duidelijkheid niets te wenschen
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overliet ). „De argwaan", schreef hij, „die velen koesteren, dat
Z.M. de oogmerken van het huis Nassau-Friesland begunstigt en
dat er sprake is van een huweli jk tusschen de Prins van Nassau en
de oudste der Prinsessen Royaal, verkoelt de neiging die men onder gewone omstandigheden voor Engeland gevoelt, en als zij zagen dat hun argwaan waarheid werd, zouden zij zich misschien
zonder reserve in de armen van Frankrijk werpen."
A l mocht Slingelandt nu later in datzelfde jaar 1728 zich tegenover de nieuw aangekomen gezant Chesterfield over de wenschelijkheid van een stadhouderlijke restauratie, op de wijze die
ik reeds vermeldde uitlaten, het is duidelijk dat zijn Oranjegezindheid meer academisch dan practisch was. Chesterfield merkt
dat zelf weldra ook op en geeft er met zijn gewone scherpzinnigheid de juiste reden voor aan ). Toen Townshend Slingelandt en
Fagel leerde kennen — in de Spaansche Successie-oorlog nog —,
waren zij tot op zekere hoogte in oppositie tegen de toenmalige
Raadpensionaris Heinsius (Slingelandt was toen nog maar Thesaurier). Nu hadden zij met hun beiden, gesteund door hun verwanten Van der Heim en Ten Hoven in de posten van Thesaurier
en Secretaris van de Raad van State, het geheele bestuur in handen. Was het wonder dat zij daar hever niet bij gestoord werden
en dat zij er de voorkeur aan gaven zonder een stadhouder verder
te tobben zoolang het eenigszins gaan wou ?
Townshend had intusschen na zelf om Slingelandt's advies gevraagd te hebben, moeilijk anders kunnen doen dan ernaar handelen, toen het afwijzend uitviel. Maar al beloofde hij uitstel, hij
deed het tamelijk onwillig en hij stak niet onder stoelen of banken,
dat het denkbeeld geenszins werd opgegeven. Chesterfield gaf nu
de raad om, als men meende dat het oogenblik gekomen was, het
besluit eenvoudig aan Slingelandt en Fagel mee te deelen. „Zij zullen minder beleedigd zijn, als het huwelijk tot stand komt zonder
dan tegen hun goedkeuring." )
Hierbij bleef de zaak voorloopig. Maar zelfs zoo wist de Engelsche regeering uit de enkele dreiging met de Oranjeverbintenis politieke munt te slaan.
In 1729 bracht de jonge Prins — hij was nog geen volle achttien
x

a

x

*) Jorissen, a. w., blz. 23.
) A. w., blz. 33.
*) A. w., blz. 35.
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jaar oud — een bezoek aan Den Haag. Het was een heele gebeurtenis. De Hollandsche regenten hadden alles gedaan wat zij konden om de Fries buiten Holland te houden. Aan het plan van zijn
voogden om hem te Leiden te laten studeeren waren bezwaren in
de weg gelegd, die hem ten slotte in Franeker en in Utrecht hadden
gehouden. Maar toen hij nu dan kwam, triomfeerde de Oranjepartij zooveel te meer. De Stadhouder van drie gewesten moest natuurlijk door de vertegenwoordigers en de ambtenaren der Generaliteit en ook door de vreemde gezanten worden gecomplimenteerd. Lord Chesterfield richtte feesten te zijner eere aan en de
Haagsche groote wereld wedijverde met hem om de Prins te huldigen. Enkele van de republikeinschgezinde Edelen van Holland,
in 't bizonder Wassenaer-Obdam en Van den Boetzelaer, hadden
zich voorgenomen hem te negeeren, maar na een paar dagen
geboudeerd te hebben bedachten zij zich en kwamen met niet heel
goede gratie hun compliment nog afsteken ). Het volk juichte
hem toe als ooit een van zijn voorzaten. In weerwil van zijn mismaaktheid was Willem IV een innemende verschijning. Chesterfield legt een gunstig getuigenis af van zijn aangename manieren *), en hij was een kenner! 't Is waar, dat hij aan zijn regeering
niet licht anders dan vleiend zou schrijven over de vermoedelijke
aanstaande gemaal van zijns Konings dochter. Maar alle berichten stemmen daarin overeen. Vooral 's Prinsen vermogen om zich
bij alle mogelijke openbare gelegenheden vloeiend en gepast uit te
drukken wordt van alle kanten geroemd. Later heet het zijn welsprekendheid en hijzelf vermeit zich in die gave (3). Ook hoffelijkheid en minzaaxnheid kenmerkten hem.
Zoo groot was zijn succes, dat de regeering zich ernstig ongerust
maakte. De houding, van't volk was nu en dan dreigend geweest.
Chesterfield sprak al van 1672 en twijfelde niet of Boetzelaer, die
op straat uitgescholden werd, zou het lot van de De Witten ondergaan, als het tot een revolutie kwam ). Toen men nu van een plan
hoorde, dat de Prins zou terugkomen met de Haagsche kermis,
altijd een seizoen dat de regenten kwade nachten bezorgde, wendde Slingelandt zich tot Chesterfield met het verzoek 's Konings tusschenkomst in te roepen, opdat de Prins van dat plan
1
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•) Goslinga, Slingelandt's efforts towards European peau, blz. 329.
') Jorissen, a. w., blz. 38.
*) Goslinga, a. w., blz. 329.
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mocht afzien. Bij het overbrengen van dat verzoek maakte Chesterfield de overweging *), dat het antwoord zou moeten afhangen
van de plannen die men ten opzichte van het huwelijk koesterde,
of men het al of niet, en ook wanneer men het wilde. Men moest
wel in 't oog houden, waarschuwde hij, dat het huwelijk, 'sPrinsen
terugkeer en zijn introductie in de Raad van State aanleiding zouden geven tot verlammende ongeregeldheden, ook al zou er zijn
verheffing tot Stadhouder op den duur zeker uit voortkomen. Die
waarschuwing telde dubbel op dat oogenblik, want er waren nog
steeds delicate onderhandelingen gaande met Frankrijk over de
rust ver storende politiek van Spanje en daarbij was de hartelijke
samenwerking van de Republiek Engeland veel waard. Hoe onaangenaam het dus ook was voor de Prinses Royaal om nog in 't
onzekere te moeten blijven omtrent haar huwelijk — te meer omdat er anders haast geen geschikte protestantsche prinsen in Europa waren —, men besloot het gewaagde spel nog wat uit te stellen. E n toch doet de instructie, die de gezant van zijn minister
ontving, gevoelen, hoe toen reeds Oranje als een zweep was in de
handen van Engeland over de ruggen der heeren Staten. Townshend herinnert er aan ), dat de Koning slechts uit deferentie voor
de Raadspensionaris en de Griffier niet is voortgegaan met zijn
plan van een huwelijk tusschen de Prins en zijn dochter. Om hem
echter nog een grooter blijk te geven van zijn vertrouwen, en in de
verwachting, dat hij, Slingelandt, in zijn post zijn ernstigste pogingen zal aanwenden om de Republiek met Z. M. te doen samengaan
in alle gepaste maatregelen ten dienste der Europeesche aangelegenheden (wat de eenige voldoening is, welke Z. M. hebben kan van
de stap die hij thans doet), heeft de Koning besloten van zijn gedragslijn af te wijken, om zich nooit te bemoeien met iets wat betrekking heeft tot de inwendige aangelegenheden van de Republiek: Z. M. wil de wensen van de Raadpensionaris vervuUen en
zal trachten de Prins te bewegen niet tijdens de kermis naar
Den Haag terug te keeren.
Men kan bezwaarlijk iets anders dan wrevel gevoelen over de
onwaardige houding van de bovendrijvende partij te onzent, die
uit laffe vrees voor beweging onder het eigen volk om de inmenging van een buitenlandsch vorst bedelde. De hooghartigheid van
2

') 15 Haait 1729; Goslinga, a. w., blz. 330 vlg.
*) Jorissen, a. w., blz. 40.
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het antwoord is ten volle verdiend. Maar tegehjk ziet men, welke
gevaren er lagen opgesloten in de connectie van Oranje met Engeland, die onntiddelhjk de vrijheid van onze buitenlandsche staatkunde aan banden dreigde te leggen. Het was nog maar een voorproefje van wat volgen zou.
Voorloopig was de jonge Prins van Oranje opgeofferd aan de
begeerte van de Engelsche regeering om de Staten aan haar zijde
te houden op een kritiek oogenblik van de algemeene Europeesche
politiek. Een jaar of wat lang rustte de zaak van het huwelijk.
Het waren jaren, waarin het de Prins door zijn tegenstanders in de
Republiek niet gemakkelijk werd gemaakt. Achtereenvolgens
werd hij met groote praal en plechtigheid in zijn drie stadhouderschappen geïnstalleerd. Maar de verwachting van zijn vrienden ),
dat men het hdmaatschap van de Raad van State, dat hem als
stadhouder van eenige gewesten zou toevallen, als punt van uitgang voor een verheffing in Holland zou kunnen gebruiken, werd
teleurgesteld. E n inderdaad had men dit wel kunnen voorzien,
want in 1705 hadden Holland en een paar andere gewesten ook
's Prinsen vader, in spijt van het oude gebruik, uit de Raad van
State weten te weren ). Als het op spelen met de vormen der constitutie aankwam, won Holland strijk en zet. Alleen een volksbeweging had de republikeinsche regenten kunnen doen inbinden. Maar Willem IV en zijn adellijke raadslieden ) waren er
de menschen niet naar om uit de tooverkring der binnenskamersche pohtiek tot het volk te treden. Groote gebeurtenissen, die de
gemeente ook zonder hun aansporing gaande gemaakt zouden
hebben, grepen niet plaats. Zoo bleven zij al hun hoop vestigen
op combinaties en expediënten, die telkens weer door de Hollanders
verijdeld werden. Nog in 1729 had Holland het besluit hernieuwd
om voortaan geen stadhouders van bizondere gewesten meer in
de Raad van State toe te laten. In het begin van 1732 — toen Willem IV, bij het voltooien van zijn twintigste levensjaar, ook het
stadhouderschap van Friesland in eigen handen had genomen —
deden een paar van zijn raadslieden pogingen om er Friesland en
Stad en Lande toe te krijgen, dat zij zijn toelating in de Raad van
State de voorwaarde maakten tot alle verdere medewerking in de
1
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*) Jorissen, a. w., blz. 33.
') Wagenaar, X V I I , blz. 274.
») De mannen die in deze tijd de meeste invloed bij hem hadden, waren de burggraaf van Lynden, Van Lynden de Park en D'Ayiva.
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Staten-Generaal en alle betaling van lasten. De man die deze politiek van actie inspireerde, schijnt de Schot Duncan te zijn geweest,
lid van 's Prinsen raad ). Maar het bleek onmogelijk ze door te
voeren, omdat men de Groninger heeren niet kon meekrijgen. E n
intusschen hadden in October 1731 de Staten van Zeeland nog
eens uitdrukkelijk het besluit genomen om nooit een stadhouder
te kiezen. Dat besluit was niet slechts met eenparigheid van de
zes steden genomen, maar in elk der zes door de regenten eenparig
goedgekeurd. Veere en Vlissingen leken zich dus wel volledig van
de Oranje-invloed vrijgemaakt te hebben! Maar dat nam niet
weg, dat de Staten van Zeeland vasthielden aan hun voornemen
om het markiezaat formeel te vernietigen.
Die kwestie werd urgent, toen er in 1732 eindelij k een schikking
werd getroffen tusschen Willem IV en de Koning van Pruisen over
de erfenis van Willem III. Ik stipte al aan, dat aan Willem I V
daarbij werden overgelaten de rechten op het markiezaat van Veere en Vlissingen. Nog vóór het verdeelingsverdrag geteekend werd,
bracht men de zaak van de definitieve vernietiging van het markiezaat nu in de Staten. Van Holland's machtige steun was men
al sinds 1723 verzekerd, maar ten overvloede herhaalde Holland
zijn verzekeringen nog en spoorde Zeeland zelfs aan ). Toch, zonder verzet ging het niet door. Veere, dat niettemin verklaarde zich
aan de resolutie van het vorig jaar nopens het stadhouderschap te
willen houden, diende een voortreffelijk gesteld en helder geargumenteerd protest in, waarvan de andere steden vermoedehjk zeer
terecht insinueerden, dat het wel niet uit een Veersche pen gevloeid was.
Ik zal niet treden in de juridische kwestie van gelijk of ongelijk.
Het was een kwestie van macht. Ik wil slechts zeggen dat de Prins
zich nu en later stelde op het standpunt, dat het hier ging om zijn
eigendom, dat een voorstel van compensatie (men bood 100,000
rijksdaalders) niets goed maakte: het markiezaat was van hem of
niet; was het niet van hem, dan begreep hij niet, waarom men
hem geld bood; was het wel van hem, dan was het niet te koop.
Daartegenover stelden de Staten van Zeeland het recht van de
1

2

*) Zie Blok, Geschiedenis, III, blz. 366.
*) Dit blijkt (zooals Trevor later opmerkt: aan Harrington 15 Oct. '36; P. R. O.)
ui t een gezamenlijke verklaring van Holland en Zeeland aan de Staten-Generaal van 2
April 1733, waarin o. m. te lezen staat, dat de resolutie door Zeeland genomen is „ m e t
instemming en op aansporing van de heeren Staten van Holland en West-Friesland".
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soevereine macht om uit overwegingen v a n algemeen politiek belang te onteigenen. Zeker treft ons de laatste als een heel wat
moderner opvatting dan de eerste. Maar hoe modern klinkt aan de
andere kant niet i n het protest v a n Veere, tegen de starre en uitsluitende aanspraak op de soevereiniteit v a n de Staten in, de herinnering aan de gemeente: „met de doode letter van een resolutie", schrijft Veere, duidelijk terugdoelend op het Eeuwig Edict,
„ k a n men het herstel van het stadhouderschap toch niet tegenhouden, maar door een gematigde regeering die aan de gemeente
voldoening geeft". Niets maakte de andere heeren zoo boos als die
passage. W i l Veere soms, heet het i n het antwoord v a n de vijf steden, „deeze Vergadering met een tumultaire beweging v a n de gemeente dreigen ?" w i l het soms „als een maxime vaststellen dat de
Resolutiën i n deeze Vergadering ten dienste v a n het Gemeen genomen maar een doode letter zouden wezen, tenzij die bij de Gemeinte werden goedgekeurd?" Neen, als ze voor zoo revolutionnaire vragen werden gesteld, deinsden ook 's Prinsen vrienden
haastig terug. Veere dacht er niet aan de gemeente ook inderdaad i n de zaak te mengen. Het gaf toe — waarom is mij niet gebleken ) — en 29 November werd de dévasselage v a n de twee
steden met algemeene stemmen door de Staten van Zeeland aangenomen. De ingezetenen werden v a n hun eed van trouw aan de
markies ontslagen. De Prins protesteerde en het geld v a n de schadevergoeding, die hij weigerde, werd op een bank geplaatst.
1

Trouwens, er was eerst nog heel wat te doen voor men 's P r i n sen aanspraken op de erfenis de voorkeur wou geven boven die
v a n andere pretendenten, i n het bizonder de prins van NassauSiegen. De Staten-Generaal, als executeurs v a n het testament,
maakten onder inwerking van Holland maandenlang bezwaar om
de verschillende bezittingen uit te leveren. H e t leek of men het
erop gezet had de Prins te ruïneeren. Toen men het verdeelingsverdrag eindelijk erkende, eischte men een geaccumuleerd bedrag
v a n belastingen, dat een ondraaglijke last op het fortuin gevormd
zou hebben. Het was altijd Holland, dat de Prins, die maandenlang i n Den H a a g bleef om voor zijn belangen te strijden {4),
tegen zich vond. Eens was er een oogenblik een meerderheid i n de
») 2 Nov. '32 schrijft Willem I V aan lijn moeder dat „la ville de Veere ni (n'y) a
d o n n é les mains que fort tard et les raisons qui ly ont portee sont si délicate que n'osant en informer V . A . S. par la plume je me réserve a le faire de Douche"; H. A.
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Staten-Generaal — Friesland, Groningen, Gelderland en Overijsel
— die er zich toe het bewegen om een brief aan de Staten van
Zeeland te schrijven, als executeurs protesteerend tegen de confiscatie van het markiezaat. Zeeland stoorde zich niet aan die
brief, op zijn best een machtelooze manifestatie, vooral daar Holland zich opnieuw solidair met Zeeland verklaarde, maar hij bleef
niet eens lang van kracht, want weldra werd de Overijselsche gedeputeerde Van IJsehnuiden vervangen door Van Rechteren,
„wiens geslacht de Prins niet gunstig gezind is"
en er was voor
die poütiek geen meerderheid meer.
• Het moet voor Willem IV onder die omstandigheden een troost
geweest zijn, dat het Engelsche huwelijk tenminste voortgang
had. In September of October 1732 had hij geschreven aan Lord
Chesterfield en aan Sir Robert Walpole zelf, hen verzoekende
zijn zaak bij de Koning en de Koningin te bepleiten. De antwoorden waren zoo gunstig als hij kon wenschen ). Zijn ongeduld was
de Koningin welgevallig geweest. Men stond hem toe in het diepste geheim een vertegenwoordiger te zenden om over het huwehjkscontract te onderhandelen. Hij zond Duncan. Zoo diep was
het geheim niet, of Den Haag wist ervan. Maar men meende ), dat
Duncan de opdracht had om de hulp van de Koning in te roepen
tegen de willekeur waaraan de Prins in de Republiek bloot stond.
Volgens 's Konings eigen resident deed dat de Prins geen goed. In
werkelijkheid was de Engelsche regeering veel te voorzichtig om
rechtstreeks voor zijn belangen op te komen, zelfs nu het vast
stond, dat hij de schoonzoon van de Koning zou worden. De
staatssecretaris (het was nu Lord Harrington) schrijft de gezant
meer dan eens, dat de Koning met leedwezen van de onrechtvaardige behandeling die men de Prins doet ondergaan verneemt. Maar
pas in April 1733 kwam een instructie om „geen geschikte gelegenheid voorbij te laten gaan om uw afkeuring van zulk een onaangename handelswijze te doen bhjken, en daarop volgde ook toen
nog: ,,tho' without making any direct complaint in his Majesty's
name". ) Van zulke „hulp" voor hun slachtoffer behoefden de
Hollanders zich niet veel aan te trekken!
a
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James Dayrolles aan Harrington, 9 Januari 1733; P. R. O.
H. A.
Zoo zegt Dayrolles, P. R. O.
Lord Harrington aan Finch, 30 Haart O. S. 1733; P. R. O.

II
Maax het huwelijk was dan ondertusschen beklonken.
Finch, de toenmalige gezant in Den Haag, die ervan wist, had
in Maart al een nuttige wenk gegeven. De Koning van Pruisen, een
van de prikkelbaarste en eigendunkelijkste vorsten, die er in Europa te vinden waren, had de terechtstelling te Maastricht van
een Pruisisch officier voor een gewone misdaad opgevat als een
bloedige beleediging. Bij wijze van represailles het hij door zijn
troepen een aantal Nederlandsche officieren en soldaten over de
grens oplichten en richtte bovendien tot de Staten-Generaal de
onhebbelij kste nota's, en dat nog in het Duitsch!
George II, die altijd op een gespannen voet stond met zijn buurman in Duitschland, zei de Nederlandsche bondgenoot onmiddel
lijk hulp toe ingeval het noodig mocht worden. „Het is niet te gelooven", schrijft Finch nu ), „hoe grootehjks heel dit volk geërgerd is over het optreden van de Koning van Pruisen, noch hoe
opgetogen zij zijn over de vriendschappelijke belangstelling die
Z.M. hun betoond heeft: beide welke omstandigheden naar mijn nederige meening de juiste tijdgesteldheid vormen, waarin Z. M. in het
werk kan stellen wat hij van plan is te doen ten gunste van de Prins
van Oranje." Inderdaad zat men er altijd nog mee in, dat het huwelijk de Staten ontstemmen zou. Toen men eindelijk 4 Mei O. S.
Finch de instructie zond om er mededeeling van te doen aan de
Raadpensionaris en de Griffier, bleek dat men zijn raad niet uit
het oog verloren had. Na uitvoerige geruststellende verzekeringen
van 's Konings vriendschap voor de Republiek en zijn kristalheldere bedoelingen, en dat het huwelijk „is a private and family affair and what does not in any degree interfere with, or intrench
upon, the Domestick Government of the States", volgt de verzekering, dat wat de Koning nog temeer bewoog om het aanzoek een
gunstig oor te leenen, „was the certain Intelligence he had recei1

*) 10 Haart '33; P. R. O. Het gecursiveerde i n cijfer.
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ved of the King of Prussia's design of marrying one of his daughters to the said Prince, which if it had taken effect, asinall probabihty it would otherwise have done, must in H . M.'s opinion have
been highly disagreeable to the States, as what might in its consequencesnot only endanger the hberty, but even the very being of
the Repubhcq".
De Raadpensionaris en de Griffier, voor het fait accompli gesteld volgens Chesterfield's oude raad, namen het nieuws op met
passend vertoon van blijdschap. Maar de Staten van Holland heten zich door de Pruisische boeman geen schrik aanj agen. Zij waren
hevig verontwaardigd. Vóór Finch zijn officieele mededeeling had
kunnen doen, was men al door de Nederlandsche gezant in Londen, Hop, ingelicht en toen de Raadpensionaris verslag kwam uitbrengen van wat Finch hem verteld had, waren Hun Edel Groot
Mogenden aan het beraadslagen, of zij niet aan de Koning behoorden te sclrrijven om hem van zijn voornemen af te brengen. E n
zelfs nu het te laat was, wilden zij het er zoo niet bij laten. Het
plan van een brief tot de Koning te richten, heten zij varen, —
vermoedelijk omdat zij zich door de indirecte wijze, waarop de
groote beslissing tot hun kennis was gebracht, gekrenkt voelden.
In ieder geval kozen zij dezelfde weg om hun ongenoegen te uiten.
Het besluit daartoe werd niet dan na driftige discussie bij meerderheid genomen. Maar hoe dat zij, Slingelandt, die zich tegenover de Engelsche gezant tenminste uitliet alsof hij heel dit drijven afkeurde, was zoo goed niet of hij moest hem in opdracht van
zijn meesters de bezwaren tegen het voorgenomen huwelijk onder
het oog brengen en verzoeken de Koning in overweging te geven
een plan, dat zoo licht tot verkoeling tusschen de beide landen zou
kunnen leiden, alsnog te laten varen*). Ook heten Hun Edel Groot
Mogenden hun woordvoerder uitdrukkelijk verklaren, dat zij vast
besloten waren „de jegenwoordige forme van regeeringe" te behouden.
Natuurlijk was men in Engeland weinig gesticht over een zoo
„ongepaste" en „onregelmatige" manier van doen. Maar zooals
Harrington vertrouwelijk aan Finch schreef, de Koning was bereid aan de gevoeligheid van de Staten van Holland tegemoet te
komen en hij droeg hem dus op als antwoord op hun verma*) De resolutie — 22 Mei 1733 — is te vinden in de Bijvoegsels op Wagenaar, X I X ,
blz. 68.
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ning de vergoelijkende beschouwingen over het huwelijk nog eens
ten beste te geven. Inderdaad toont zulke toeschietehjkheid op
een vormkwestie, hoezeer de Engelsche regeering gesteld was op
goede betrekkingen met 's Prinsen onverzoenlijke tegenstanders,
maar het spreekt vanzelf dat men daarmee hun boosheid niet bedaarde. De onaangenaamheden waartoe de Engelsche huwelijken
van 's Prinsen voorzaten aanleiding hadden gegeven, waren nog
niet vergeten — en voorzoover ze het waren, werden ze nu in de
herinnering teruggeroepen. (45) De traditie van de partijstrijd onder Willem II en Willem III herleefde. Politieke controversie bediende zich van historische wapenen, en historische reminiscenties verlevendigden de politieke hartstocht. Zij maakten het nog
harder de vreugde van de Prins en zijn vrienden te moeten
aanschouwen en hem te zien eeren met de orde van de kouseband *) die ook Willem II en Willem III gedragen hadden. E n zij
zetten gewicht bij aan de symptomen van gevaar: in Rotterdam
riep het volk weer: alevel zal hij stadhouder zijn! E n dat alles,
zooals de Engelsche resident James Dayrolles opmerkt, terwijl de
bovendrijvende partij juist bezig was „om per fas et nefas het aanzien en het fortuin van de Prins naar beneden te halen"!
Daarmee dorst men het nu toch zoo bont niet meer maken.
E r werd beweerd, dat er juist een resolutie klaar lag om een voor
de Prins zeer ongunstige regeling van de uitlevering der erfenis
door te zetten. Die werd nu opgehouden. Een gunstige regeling
te verkrijgen was weliswaar nog ver van gemakkelijk. Slingelandt
gaf er zich veel moeite voor. Dat bracht hem soms in een uiterst
lastige positie, want de achterdochtige republikeinen waren er
toch al niet zeker van, dat hij en Fagel niet aan het huwelijk meegecomplotteerd hadden. Op een keer kwam hij in een zoo scherpe
botsing met Amsterdam, dat hij erover dacht, of althans dreigde,
zijn ambt neer te leggen ). Maar op den duur won gematigdheid
het. Dordt — onder invloed van de groote vrijheidsheld Halewijn
— bood het langst weerstand. Pas in Januari 1734 legde het zich
bij Slingelandt's redenen neer en kon de „extraditie" in de StatenGeneraal worden gepasseerd.
2

In Oct ober 1733 was onder tusschen Horace Walpole in Holland
gekomen om de Prins naar Engeland te geleiden. Horace Walpo») In Juli 1733.
») Dayrolles aan Harrington, 28 Juli 1733; P. R. O.
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le was de broer van Sir Robert Walpole ), de eerste minister. Hij
was de diplomaat van de familie en diende de regeering van zijn
broer gedurende heel haar lange bestaan in de belangrijkste buitenlandsche zendingen met ijver en bekwaamheid. Hij was een
overtuigd aanhanger van zijn broer's vredespolitiek, die tegen de
oude Whigtraditie van onverzoenlijk wantrouwen jegens Frankrijk inging en die hij ook in 't Parlement vaak op kritieke oogenblikken krachtig verdedigde. Gedurende een gezantschap in Parijs
had hij veel bijgedragen tot een verbetering in de betrekkingen
tusschen Engeland en Frankrijk en hij was zeer gelieerd met de
oude kardinaal Fdeury, die als eerste-minister van Frankrijk even
hard voor het behoud van de vrede werkte als Sir Robert Walpole
in Engeland. E r was nog iets persoonlijks, iets intiems in de verhouding van de staatslieden en de koninkhjke familie in die tijd. De
Prinsessen gaan met Sir Robert Op de jacht en hebben groote pret
als hij wat te veel wijnheeft gedronken. Zijn broer noemen zij allen
familiaarweg Horace. Het was een naam, die Anna althans niet
lang meer met heel vriendschappelijke gevoelens zou uitspreken.
18 November kwam Willem IV té Greenwich aan. De voltrekking van het huwelijk was bepaald op Maandag 23. Maar de Zondag tevoren werd de Prins, altijd zwak van gestel, heel zijn leven
door ziekten geplaagd, plotseling gedurende de godsdienstoefening in de Nederlandsche kerk van Austin Friars ernstig onwel.
Hij moest weggedragen worden. Aan het huwelijk viel niet te denken. Zijn leven scheen zelfs in gevaar. Pas in Maart, na een langdurige kuur in Bath, kwam hij terug in Londen en kon het huwelijk dan werkelijk plaats hebben.
De Prins, werd op het tooneel dat hij nu betreden had, gadegeslagen door de scherpe oogen van een van de levendigste en boosaardigste van alle memoireschrijvers, Lord Hervey. Heel de koninkhjke familie, waarin hij werd opgenomen, heel het hof en de
politieke wereld van Engeland, zijn door Lord Hervey, die ze van
nabij bestudeerde, afgeschilderd met een verve, waaraan de latere geschiedschrijver met moeite weerstand biedt. De Koningin,
Carolina, inderdaad een begaafde vrouw, met lust en zin voor politiek, en die groote invloed had op haar man, is in zeker opzicht
de heldin van het boek, ofschoon ook zij niet gespaard wordt.
Voor de rest heeft Hervey voor niet veel menschen een goed
1

*) Niet te verwarren met zijn broer's zoon Horace Walpole de briefschrijver.
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woord over. Horace Walpole kan hij niet luchten of zien. Men
moet zich wel afvragen, of zulk een beeld van laagheid en domheid en hatehjkheid niet te sterk is aangezet om natuurgetrouw
te zijn, maar tegenover het positieve van zijn felle kleuren kan
men niet altijd iets anders dan wat negatie van twijfel stellen.
Anna en Willem IV komen er trouwens niet het slechtst af. Ook
Hervey heeft oog voor de innemendheid en waardigheid van de
Prins van Oranje, die niet alleen over zijn mismaakte gestalte,
maar ook over de onheusche behandeling zegevieren, waarmee de
Koning eerst zijn lage rang wil doen uitkomen en dan zich wreken
over de geestdriftige populariteit, die zijn schoonzoon zich wint
bij het Engelsche volk en waar de koelheid die men hèm betoont,
zoo pijnlijk bij afsteekt. Tegelijk toont hij ons de moeder en de zusters van de bruid ontzet over de wanstaltigheid van „le monstre"
dat de man van „la pauvre Anne" ging worden. Anna zelf intusschen bleef heel kalm onder de bezoeking en gedroeg zich, naar hij
het uitdrukt, van de dag van het huwelijk af, alsof de man die het
lot haar had toebedeeld, een Adonis was. De diepere gronden van
haar doen en voelen heeft Lord Hervey, hoe vertrouwelijk hij ook
met de koninkhjke familie omging, niet gepeild. Wij voor wie de
brieven van Anna aan haar man over een tijdsverloop van veertien of vijftien jaar open staan, kunnen er meer van weten dan hij,
en de voorstelling die zij mij althans gegeven hebben, is oneindig
veel aantrekkelijker dan wat Hervey's misantropisch cynisme ons
wil laten zien.
De Prinses Royaal was een vrouw van een krachtig, schoon ietwat onbeheerscht karakter, hevig en onrustig, bestuurd door begeerten en affecties meer dan door de rede. Zij had in het huwelijk
toegestemd, in weerwil van al de bezwaren die maakten dat het
hof haar beschouwde als het beklagenswaardig slachtoffer van de
staatzucht van haar ouders, omdat zij haakte naar politieke activiteit en kansen zag in de twijfelachtige positie van de Oranjevorst. Lord Hervey weet daar weinig anders van te vertellen, dan
dat zijn fortuin maar £ 12,000 's jaars beliep ). Anna's vader begreep haar beter. „Va, cherche fortune", zei hij bij het afscheid ),
een woord dat diepe indruk op haar maakte en naar hetwelk zij
1

a

) „ I t was in deed nominally doublé that, but the debts with which it was encumbered and other drawbacks reduced it to what I say".
«) Anna zelf herinnert haar moeder hieraan in een brief uit Leeuwarden, 31 Januari
1736: Hist. Mss. Comm., XlVth Report, App., Part I X , blz. 1.
l
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zich voornam te leven. Zij huwde haar man's ambities voor hem.
Maar wie hun brieven gelezen heeft, zal geen oogenblik aannemen,
dat dit huwelijk een mariage de raison, berustend op wil en eerzucht, bleef. Nog in 1734 merkte Horace Walpole niet zonder een
zeker ongeduld op, dat de Prinses Royaal „infatuated" was met
haar echtgenoot ). Het kan zijn, dat er in het eerste jaar van teleurstellingen en vreemdheid strubbelingen zijn geweest. Daarna
bestond er warme en trouwe genegenheid, ja hefde, tusschen de
twee die op zoo zonderlinge wijze waren samengebracht. Iedere
scheiding van maar een paar dagen wordt als iets ondraaglijks gevoeld, zooveel betuigingen van teederheid vullen de bladzijden,
dat de historische snuffelaar zich soms onbescheiden voelt. Vroolijke scherts, familienaampjes verlevendigen de correspondentie.
Ook de moeder en de zusters noemen Willem gewoonlijk „Pépin" ) — Anna's moeder en zusters! want de Prinses Douairière
in Leeuwarden hield zich aan de Duitsche „Statthchkeit", die
Anna boven alles haatte, en schreef nooit gemeenzamer dan:
„Monsieur mon tres chéri et tres honoré fils", en hij aan haar zelfs:
„Votre Altesse Sérénissime".
Als men de brieven van Anna's moeder gelezen heeft — geen
gemakkelijk werk, want haar Fransen is nog barbaarscher dan
van de meeste van die Duitsche vorstinnen en haar handschrift is
een kwelling ), dan kan men zich voorstellen, hoe de kilheid van
de Leeuwardensche weduwe haar getroffen moet hebben. De
briefwisseling tusschen Willem IV en zijn moeder, schoon overvloeiend van betuigingen van verknoch-theid en teedere bezorgdheid, is niet alleen conventioneel tot in het naargeestige, maar ook
innerlijk leeg. De brieven van Koningin Caroline daarentegen tintelen van leven, men voelt er de harteklop van een warme moederlijke hefde in ). De belangen over en weer, 't is waar, gaven dra
aanleiding tot vermaningen en waarschuwingen eenerzijds, tot
bittere grieven anderzijds. De innige genegenheid bleef—de dood
kwam trouwens dra genoeg om haar te verbreken —, maar Anna
achtte toch haar belangen dadehjk éen met die van haar man, en
1
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*) Coxe, Memoirs of Horatio Lord Walpole, I.
*) Een grapje met zijn kort statuur? „ A l m o s t a dwarf", volgens Lord Hervey. Anna
zelf maakt van Pépin nog Pip.
•) Een bundeltje is bewaard gebleven op het Huisarchief en door mij uitgegeven
in Engelsche correspondentie enz., B. M. H. G., 1924.
') Zie Engelsche correspondentie enz., b.v. blz. 93 vlg.
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door alle jaren van vernedering en achteruitzetting ,van tenslotte
bijna hopeloos wachten heen, stond zij trouw aan zijn zijde. Hun
eensgezindheid was bestand tegen die moeilijkste van alle proeven, tegenspoed.
Het begin was al weinig opwekkend. Op de kennisgeving van
het huwelijk door de Koning, waarin hij tevens de hoop had uitgesproken, dat men zijn dochter zou ontvangen op een wijze hem en
haar waardig, hadden de Staten-Generaal uiterst beleefd geantwoord, maar er was niettemin in hun antwoord een zinnetje geslopen, dat te denken gaf: „En nademaal Uwe Majesteit", zoo
luidt het, ) „een Vrye Republiek als de onze verkoren heeft om
daar deszelfs tederbeminde Dochter te plaatsen, hoopen wy, dat
zy daar zal vinden het genoegen en 't vermaak, dat de gelegenheid
der plaatzen, en de tegenwoordige gesteldheid van onze Regeering,
welkers behoudenis ons ter harte gaat, aan Haar zullen konnen geven". Dat was duidelijk ). Tegelijk werd er door 's Konings vertegenwoordigers in Den Haag druk onderhandeld om er de autoriteiten toe te krijgen de Prinses Royaal, als zij Holland doortrok of
bezocht, de noodige eer te bewijzen. Men wilde dat de precedenten
van Willem II en Willem III gevolgd zouden worden. De Prinsgezinden deden wat zij konden, maar het resultaat was niet in alle
opzichten bevredigend. Toen de jonggehuwden in het begin van
Mei in Rotterdam aankwamen, werden zij daar weliswaar naar
behooren ontvangen. Niet alleen was het volk buiten zichzelf van
feestvreugde, maar de magistraat het kanonschoten lossen, de
burgemeesters maakten hun opwachting en complimenteerden de
Prinses bij monde van hun pensionaris, die een lange Fransche redevoering afstak. Maar van daar ging de reis rechtdoor naar Leeuwarden. Den Haag werd vermeden en in Amsterdam, waar het gezelschap aan boord ging om de Zuiderzee over te steken, werd het
stadsgeschut niet afgevuurd en kwamen de burgemeesters te laat
met hun aanbod om persoonlijk te komen begroeten. Toen Leeuwarden, waar de schoonmoeder met haar „Stattlichkeit" Anna
zeker niet kon verhelen dat het maar een nietig landstadje was (5°).
x
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*) In de vertaling van Willem IV's biograaf Van Laar, I, blz. 215. Ook de cursiveering is van hem, het eenig commentaar dat hij, die van de plichten van „een onpartijdig Histori-schrijver" hoogst vermakelijke opvattingen heeft, zich veroorlooft.
) Over het tot stand komen van deze resolutie weet Finch niets te vermelden. Men
zou natuurlijk verwachten, dat ze tegenstand ontmoet had van de stadhouderlijke
gewesten.
z
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Eind Juni kwam het echtpaar voor het eerst naar Den Haag. De,
Engelsche regeering verklaarde zich tevreden met de besluiten
zoowel door Holland als de Generaliteit genomen omtrent het ceremonieel dat voor de Prinses Royaal in acht genomen zou worden. Een lijfwacht echter werd enkel aangeboden onder beding
dat de Prinses het aanbod van de hand zou wijzen. *) En ten overvloede blijkt uit de brieven van de Koningin aan Horace Walpole
uit diezelfde dagen ), dat men in werkelijkheid weinig gesticht
was over de houding van de Hollanders. „It appears to me",
schrijft zij, „that the gentlemen of Holland might pay their respects to her, although she is in the house of the Prince of Orange,
not as nis wife, but as the King's daughter".
Anna zelf, al hield zij niet van „Stattlichkeit" onder haars gelijken, was er uiterst op gesteld dat de regenten de étiquette die
haar als koningsdochter toekwam, in acht zouden nemen. Zij
deed daarmee bepaald scha aan de populariteit van haar man en
in later jaren achtten diens beste vrienden het noodig hem ernstig
op de kwade gevolgen daarvan te wijzen. ) Intusschen het
de Fransche gezant niet na de Hollandsche heeren het voorbeeld te geven van gebrek aan respect voor de koningsdochter,
in wie men de vrouw van de pretendent naar het stadhouderschap zoo licht niet vergeten kon als de moeder wenschte. Een
paar jaar later nog was het een groote grief, dat Mme de Fénelon
de Prinses nooit had bezocht, en op een keer in de schouwburg
bleven M. en Mme onbekommerd zitten, de eenigen in de zaal,
toen de Prinses opstond om zich wat te vertreden tusschen de „comédie" en de „petite pièce" *). Geen wonder, dat Anna gretig gebruik maakte van de gelegenheid dat de Prins ging deelnemen aan
de veldtocht aan de Rijn onder Eugenius van Savoye, en, in Juli
al, terugvloog naar Engeland, ofschoon meenend dat zij moeder
ging worden. En toen zij eindelij k terug moest naar Holland, wat
een afscheid, dit tweede afscheid, wat een omhelzingen en wat een
tranen! ) Anna ging terug als een gevangene naar zijn kerker.
2
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*) Dit verzekert Hervey, en het bewijst opnieuw hoe goed ingelicht die was, dat men
bet in Caroline's brief aan Anna van 7/18 Juni 1734 (hierna aangehaald) bevestigd
vindt.
*) Coxe, a. w., I, blz. 355 vlg.
•) Vgl. noot («3).
•) Trevor aan H . Walpole, 30 October 1736; P. R. O.
*) Hervey's Memoirs.
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En onder dat alles spoorden haar ouders haar almaar tot voorzichtigheid, tot geduld aan. Nog voor haar bezoek aan Engeland
had Anna strenge instructies van haar moeder ontvangen om zich
aangenaam voor te doen, — want al het zij aan Walpole eenige
ontstemming blijken, aan de Prinses zelf schreef de Koningin heel
anders.
„Men zal u", zoo had haar brief van 7/18 Juni 1734 geluid ),
„een lijfgarde aanbieden, die gij zult weigeren met de opmerking,
dat gij in hun land blijvende wonen, hen verzoekt u als Hollandsche te beschouwen, maar dat gij de Koning uw vader op de hoogte zult brengen van de onderscheiding die men u bewijst.Zij zullen
u in alle opzichten behandelen als mij bij mijn doortocht door Holland. Gij moet volhouden, dat gij bereid zijt de dames te bejegenen geheel als wijlen Koningin Maria" (de vrouw van Willem III)
„deed. Dat als zij u de voorrang willen geven, gij al de dames met
beleefdheid zult ontvangen. Tracht zelfs de dames die niet bij u
willen komen, op de wandeling aan te klampen, en toon hun dat
ongedwongen en bekoorlijk lachje, dat maakt dat zij u hun hart
niet zullen kunnen onthouden. E n ga vooral 'sochtends op de
wandeling sans facon de Raadpensionaris opzoeken; zeg hem dat
gij de Koning en mij niet onder de oogen kunt komen zonder ons
een verslag te geven van zijn gezondheid. Spreek hef met hem,
verzeker hem, dat gij al zijn raadgevingen blindelings zult volgen,
en vraag hem meteen om raad hoe te handelen met de vrouw van
de Fransche gezant
"
Tegelijk moest ook Horace aan Slingelandt zeggen, dat Anna
last had om hem in alles te raadplegen *). E n het bezoek aan zijn
landhuis, waar zijn oude kwaal de jicht hem vasthield, geschiedde
inderdaad. Finch bericht ijverig, dat de oude heer over de eer niet
uitgepraat raakte ). Zeker, Slingelandt had zijn best gedaan voor
de Prins in de zaak van de uitlevering der nalatenschap, maar
hem steeds over de politieke vooruitzichten van Oranje te moeten
raadplegen, dat was toch wel eenigszins bij de duivel te biecht komen. Willem IV had al lang opgemerkt, dat er van hem niets anders dan „goede woorden" te verwachten waren *), evenzeer als de
1
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*) Engelsche correspondentie, enz., blz. 92.
*) Coxe, t. a. p.
>) Finch aan Harringten, 2 Juli '34; P. R. O.
4 Aan zijn moeder, 2 Mei 1733: Bij de Raadpensionaris geweest: „ü me paya de
bonnes paroles, mais c'est 1'ordinaire"; H. A.
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Griffier altijd in alles „een swaer hoofd" had ). E n in October opnieuw schrijvende aan Horace Walpole *) stelde de Koningin als
richtsnoer voor het gedrag van de Prins van Oranje en haar dochter de gulden woorden: „propriety and discretion".
Er schuilden voor die houding bizondere redenen in de Europeesche situatie. Vlak na de openlijke aankondiging van het
huwehjk in Mei 1733 al en nog voor de Prins in November
Holland had verlaten om zijn bruid te gaan halen, was er iets gebeurd, dat, als ik het wel zie, de Engelsche regeering haar besluit
bijna deed berouwen. De ruzie van de Koning van Pruisen met de
Staten-Generaal had het oogenblik gunstig doen schijnen. Maar
de herinnering daaraan werd plotseling overstemd door een veel
ernstiger Europeesche crisis. Het rommelde al sinds Februari,,
toen Augustus II van Polen overleden was en Oostenrijk en
Frankrijk elk een candidaat voor de opvolging naar voren schoven. Pas in Juni echter, dat wil dus zeggen nadat George II zich
onherroepelijk tegenover de Prins van Oranje verbonden had, begon men in deze hoek van Europa te bevroeden, dat „de kommer
voor verwijdering tusschen de voorname magten vermeerdert"
was *) door de gebeurtenissen in het Oosten. De Staten waren echter vast besloten om Oostenrijk geen gewapende steun te verkenen in een conflict uitgebroken om Polen. Om het onweer des te
zekerder van hun grenzen af te wenden, openden zij weldra geheime besprekingen met Frankrijk. Het waren de geruchten van
die afzonderlijke onderhandelingen met Frankrijk, die, in de zomer, de Engelsche diplomatie uit haar werkeloosheid opschrikten.
Het was al te laat om ze te stuiten. In November werd tusschen de
Staten-Generaal en Frankrijk een neutrahteitsverdrag voor de
Zuidelijke Nederlanden gesloten. Dat maakte het Frankrijk mogelijk zich onbekommerd Oostwaarts te richten en de Oostenrijkers waren bitter ontsticht over de daad van de bondgenoot. De
Nederlanders verdedigden zich door te zeggen, dat zij, bij de wanhopig slechte staat van financiën en weermiddelen, eenvoudig
geen keus hadden, en dat zij op deze wijze "s Keizers Nederlandsche bezitting tenminste beveiligden, — een argument, dit laatste,
1

*) Archives, vgl. Blok, Geschiedenis, III, blz. 370.
*) Coxe, t. a. p.
') Archives de la Maison d'Orange-Nassau, S u p p l é m e n t , blz. 2. — W . Bentinck, terugblikkend, schrijft: „au mois de juin 1733 que Pon commenca a appréhender que
Pélection d'un roi de Pologne ne donnat occasion a des troubles"; ib.
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dat op de Oostenrijkers weinig indruk maakte, want voor hen telden de Zuidehjke Nederlanden enkel als punt van uitval tegen
Frankrijk, of beter nog, als middel om de Zeemogendheden in hun
oorlogen met Frankrijk te interesseeren. Wat Engeland betreft,
de regeering van Walpole had zeker weinig lust om zich in de
Poolsche successie-oorlog te laten betrekken, maar Frankrijk
geheel vrij spel tegen Oostenrijk te geven, dat was een tweede. Zij
betuigde dus levendig ongenoegen over het neutraliteitsverdrag
en het was omdat Finch, die de onderhandelingen niet had opgemerkt voor het te laat was, ) blijkbaar niet tegen de situatie was
opgewassen, dat men in October een diplomaat van het kaliber
van Horace Walpole had overgezonden om de Prins van Oranje
te halen: Walpole toch kreeg meteen opdracht om de Europeesche
crisis met Slingelandt en de andere vooraanstaande politici te bespreken.
Vermoedelijk *) had hij het bij die gelegenheid al noodig gevonden tot heeling van de kleine scheur in de goede verstandhouding de meest stellige verzekeringen te geven, dat men met het
huwelijk van Willem en Anna niets kwaads tegen het Statenbewind in de zin had, en zoo zou dan nog voor het gesloten was, de
Engelsche regeering er mee in gezeten en de noodzaak ondervonden hebben om het goed te praten. In ieder geval was dat de toestand in het volgend jaar, toen Horace Walpole opnieuw overkwam, ditmaal onder het voorwendsel — ik heb daarvan reeds gewaagd — van besprekingen die met de Staten gevoerd moesten
worden over de ontvangst van de Prinses Royaal. Het wilde met
het samenwerken van de Republiek met Engeland tegen het opnieuw rijzende Fransche imperialisme nog maar niet vlotten. Men
zag in Den Haag het gevaar zoo ernstig niet in. Men wantrouwde
er George U's welbekende neiging, die meer keurvorstehjk dan
koninklijk van aard was, om Oostenrijk ter wille te zijn. E n men
was er vast besloten zich in geen avonturen te laten meelokken.
De Oostenrijkers nu, die zich door die houding van de Republiek nog het ergst benadeeld voelden, heten niet af van Engeland
te verwijten, dat het er oorzaak toe had gegeven door de Statenpartij met het huwelijk van zich te verwijderen. Walpole wil niet
x

*) Dayrolles had de regeering gewaarschuwd en zelfs daarna, toen zij bij hem om
opheldering aankwam, wierp Finch het denkbeeld nog verre van zich; P. R. O.
*) Hij zond het verslag van zijn besprekingen rechtstreeks aan zijn broer en het is op
het P. R. O. dus niet te vinden. Ook in de uitgaven van Coxe is er geen spoor van.
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toegeven, dat dit verwijt gegrond is. H i j betoogt zoowel aan zijn
regeering als aan de Britsche gezant te Weenen, dat de Prinsgezinde staatslieden, als Fagel en V a n L y n d e n ) , en de Prinsgezinde
gewesten even lauw zijn als de oprechte Hollanders.
Maar geloofde hij werkelijk, dat argwaan tegen de bedoelingen
van zijn K o n i n g ten opzichte v a n de Prins van Oranje geen invloed
had op de Staatsche politiek jegens Frankrijk? Volstrekt niet,
maar i n ieder geval wilde hij dat verwijt afwijzen, omdat Oostenrijk er de conclusie uit trok, dat Engeland dus zooveel te meer verplicht was het ter hulp te schieten. Dat ditmaal ook de Prinsgezinden geen actiever politiek aandorsten, k w a m hem dus nog zoo
slecht niet te pas, maar dat bij de Hollanders het wantrouwen bestond en h u n geest beheerschte ook als er over buitenlandsche
maatregelen werd geraadpleegd, geeft hij met zooveel woorden
toe (6). De instructie (3 Mei O.S.) die hem werd nagezonden, toen
hij a l i n den H a a g was, schreef hem dan ook mtdrukkehjk voor
hierin te voorzien.
1

H e t moet zijn eerste taak zijn om wantrouwen en misvatting
weg te nemen, 1 alsof de K o n i n g uit partijdigheid voor de Keizer
zou trachten de Republiek i n de oorlog te drijven; 2°. alsof hij heimelijke intrigues deed voeren met de bedoeling een verandering i n
het bewind te onzent te weeg te brengen ten gunste v a n zijn
schoonzoon de Prins v a n Oranje. Op dat tweede punt moest de gezant de sterkste verzekeringen v a n het tegendeel geven en hij liet
niet na die last uit te voeren. Slingelandt verklaarde zich ingenomen met de geruststellingen namens de Koning, en ofschoon hij
waarschuwde ze niet te pas te brengen i n de formeele conferenties,
waarbij heeren v a n andere gewesten en mogelijk Orangistische opvattingen aanwezig waren, hij meende dat ze i n particuliere gesprekken nuttig zouden kunnen werken ).
Horace Walpole was het er vóór alles om te doen de eensgezindheid tusschen de Republiek en Engeland te herstellen, en hij
vertrouwde dat onder het bestaande regiem te kunnen doen. (7) I k
heb al opgemerkt, dat samenwerking met ons land de spil was
waar Engeland's buitenlandsche politiek om draaide. Niemand
was er vaster van overtuigd, dat dit niet anders kon zijn, dan H o 0

2

•) Van Lynden de Park, nu (Walpole's brief is van 18 Mei 1734) voorzitter van het
Secreet Besogne voor Buitenlandsche Zaken.
*) Walpole en Finch aan Harrington, 21 Mei, kort na ontvangst van de instructie
van 3 Mei 1734, O. S.; P. R. O.
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race Walpole. E r begon daar i n Engeland een politieke richting
tegen op te komen, die meer geloof i n de eigen, zelfstandige kracht
had en die v a n oordeel was, zooals het later eens werd uitgedrukt,
dat het niet aanging Z.M.'s politiek afhankelijk te maken v a n
de pensionaris v a n Dordt. Maar de Walpoles klemden zich tot het
laatst toe aan die stelling vast en i n deze dagen i n ieder geval geloofde Horace er v a n heeler harte in. (8)
Daar n u de bizondere verbintenis v a n de Prins van Oranje met
het koninklijk huis v a n Engeland diens vooruitzichten op een
machtspositie i n de Republiek voorshands volstrekt niet leek verbeterd te hebben, maar er integendeel a l gebleken was, dat zij aanleiding kon geven tot moeilijkheden met de machthebbers v a n het
oogenblik, was Walpole erop uit, zooals hij ronduit aan de Prinses
Royaal zelf verklaarde ), „het huwelijk te doen vergeten". Dagelijks verklaart hij „ a a n zijn vriend de Raadpensionaris", zooals
A n n a niet zonder bitterheid schrijft, „ d a t men het huwelijk louter
en alleen had gesloten, omdat de naam een goede klank had i n
Engeland, maar dat het hen bond tot niets". Niet lang nadat hij
voor de tweede keer i n Den H a a g was gekomen (en hij bleef er
ditmaal als gewoon ambassadeur tot i n Januari 1736), was hij met
„zijn vriend de Raadpensionaris"—hij koesterde inderdaad genegenheid en een warme bewondering voor hem — verdiept i n ernstige besprekingen om een pacificatie tusschen Frankrijk en Oostenrijk te ontwerpen. Weldra meende hij door zijn relaties met
kardinaal F l e u r y zijn plannen door Frankrijk te kunnen doen aanvaarden. E e n agent v a n de kardinaal kwam i n het diepste geheim
naar Den Haag en i n Slingelandt's ziekekamer werden belangrijke
onderhandelingen gevoerd. Direct gevolg hadden die niet, maar
de herstelde harmonie tusschen de Zeemogendheden maakte toch
wel indruk op Frankrijk en nog i n 1735 werd een wapenstilstand
gesloten. H e t duurde toen echter nog tot 1738, vóór de vrede tot
stand kwam en al die tijd hield men een précaire toestand, die
door een breuk i n die harmonie steeds weer kon worden bedreigd.
1

*) Aan haar moeder; Engelsche correspondentie, enz., blz. 98.

III
Onder die omstandigheden vond Walpole de pretenties van de
Prins van Oranje op het stadhouderschap en op steun van Engeland om het te verkrijgen enkel maar lastig. De Prins en Prinses
waren in de laatste dagen van het jaar 1734 in Den Haag teruggekomen, hij van rijn veldtocht onder Eugenius van Savoye, zij uit
Engeland.-Anna kon nu moeilijk meer in onzekerheid verkeeren
omtrent wat haar te wachten stond. Haar moeder had haar de
ooren gevuld met vermaningen om toch „verstandig" en „voorzichtig" te zijn, maar zelfs zij had gevonden dat Horace te ver
ging, toen hij wilde dat de Prinses zich zou voegen naar de wensch
van de Hollandsche republikeinen en niet in Den Haag maar in
Leeuwarden haar bevalling gaan afwachten ), — ijdel vraagstuk,
want de zwangerschap eindigde in een miskraam. In ieder geval
weigerden de Prins en de Prinses zich uit Den Haag te laten wegkijken. Een paar jaar lang bleven zij er, een gedurig memento
voor het Staatsch bewind, vrij geregeld wonen. Anna begon
zich hartstochtelijk voor de aanspraken en grieven van haar
man te interesseeren en kwam weldra in hevig verzet tegen
Walpole's politiek. Zij deed wat zij kon om ook haar moeder met
haar ongelukkig lot begaan te maken. De Koningin antwoordt met
betuigingen van teederheid, maar wat politiek betreft, gaat zij
voort onderwerping te prediken aan „Horace". Als Anna geklaagd heeft ), in Mei 1735, dat Horace zich niet heeft willen bemoeien met de generaalsbenoeming, die toen door de stadhouderlijke gewesten weer werd gepousseerd, schrijft zij troostend dat er
zich nog wel eens een gelegenheid zal voordoen, zij raadt haar aan
vertrouwen te stellen in de Voorzienigheid, maar ofschoon zij ver1

2

•) Dat Horace Walpole dit wilde, wordt verzekerd door Hervey; men zou het ook
afleiden uit de brief die de Koningin hem 18 Oct. '34 schrijft, waarin het heet: „a lyingincannot be dangerous to a government, nor give jealousy". Coxe, a.w.,1.
*) Dit leid ik af uit het antwoord, geschreven uit Kensington, 4 Juni 1735 N.S., en
waaraan ik het volgende ontleen; Engelsche correspondentie, enz., blz. 97.
3
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klaart aan Horace geschreven te hebben, tegelijk rechtvaardigt zij
zijn werkeloosheid: „mals mon cher enfean, il faut que vous pansié qu'il n'ose paraitre, que le Roy doit estre come si cela ne le regardè pas". Zij geeft voorts de goede raad om niet alleen Horace
zelf te vriend te houden door zijn ijdelheid te streelen, maar ook
„le petit Samson qui et (est) avec Horasce" — ik vermoed dat ze
hiermee Robert Trevor bedoelt, Walpole's secretaris, weldra zijn
opvolger, steeds zijn vriend en vertrouwde. De Korüngin schrijft
van hem: „fait (faites) en votre amie, fait le venir et t&ché de le persouader que vous le consulté, il gouvernee Horasce et vous aprande rais de luy mille chose qui vous seron udille" (utiles). Trots werd
in Anna door haar moeder zeker niet aangekweekt! Men kan uit
haar brieven aan Walpole zien, dat zij ook inderdaad haar best
deed om de machtige in het gevlij te komen *). De Koningin verzekert ook nog, dat volgens de gezant Slingelandt beloofd had de
Prins in zijn rnilitaire ambities „warm te steunen", en op de Griffier kon men natuurlijk altijd aan! Maar wat hadden de Prins en
de Prinses aan zulke troostredenen! De eigenlijke gedachte van
de Koningin was toch maar uitgedrukt in de half schertsende vermaning die in een postcriptum van een van die bewaard gebleven
brieven voorkomt: „Mr. Pépin, je suis charmé que tout yra bien,
mais pagiance (patience) et point de vivascité!" ) Wat „Mr. Pépin" wilde, was een radicale verandering in de Engelsche politiek
ten opzichte van de Nederlandsche partijen.
8

In een brief die een paar weken later geschreven moet zijn ontwikkelt Anna als 't ware een plan van actie voor Engeland. „Horace",
zooals zij zegt, „a mille bonnes quahtés", m a a r . . . . men behoorde
toch te begrijpen, bedoelt zij, dat men hem niet zoo de vrije hand
moest laten. Slingelandt houdt hem „in een ware onderworpenheid"
doorte werken op zijn vrees om de republikeinen te ontstemmen. In
plaats daarvan zou men de regenten moeten doen gevoelen, dat zij
door voor Oranje te ijveren het hof kunnen maken aan Engeland.
Men zou steun moeten verleenen in de zaken die afhangen van
recht, d.w.z. in de Orangistische voorstelling niet rechtstreeks ten
gunste van de verheffing tot stadhouder werken, maar ten gunste
van de benoeming tot generaal en van herstel van het markiezaat
van Veere en Vlissingen. Anna was niet voor niets de dochter van
*) Coxe, a. w., I, blz. 380.
*) Brief van 17 Mei 1735 uit St. James; Engelsche correspondentie, enz., blz. 94.
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een politiek aangelegde moeder. Zij begreep, dat zij dat program
niet slechts met haar en haar mans persoonhjke belangen kon
rechtvaardigen, en zij trachtte dus, niet zonder handigheid, te betoogen, dat het de buitenlandsche politiek van Engeland dienen
zou. Het is nu eenmaal een feit, zoo redeneert zij ongeveer, dat
mijn huwehjk de republikeinen afkeerig heeft gemaakt van Engeland. Het helpt u niets, al komt gij ze daarbij ook in het gevlij. Als
gij hun daarentegen te verstaan geeft, dat gij de Prins uw bescherming verleent, zult ge voor het minst van onze vrienden, die nu
ontmoedigd worden, meer kunnen verwachten; en misschien zal de
angst, als gij enkel maar met uw bescherming dreigt, de republikeinen wat ijveriger voor Horace's Europeesche plannen maken. Gebruik ons tenminste als een roede over hen. Nu verhindert om zoo
te zeggen de Prins (of het huwehjk) enkel het goede dat zij nog zouden kunnen doen. Dat klonk mooi genoeg—voor Engelsche ooren
althans: zelfs een Oranjegezind Nederlander zou het misschien niet
bewonderd hebben, dat de Prins van Oranje zich wilde laten gebruiken als een roede in Engelsche hand op de rug van Holland! In
ieder geval was het Horace Walpole veel te onzeker en te gewaagd.
Hij wilde, zooals Anna in deze brief klaagt, het huwehjk doen
vergeten. Hij toonde volstrekt geen voorkeur voor Oranjegezinde
regenten. Integendeel, hij zocht — dat bhjkt uit zijn officieele berichten — de vriendschap van een man als Halewijn, onbekommerd door diens fel republicanisme. Halewijn barst op een keer
uit tegen de gezant, „dat hij even ijverig was als ik maar zijn kon
om de vrijheid en.onafhankehjkheid van ons beider landen te verdedigen tegen de aanval van een.vreemde mogendheid, maar dat
hij ook de vrijheid van hun bizondere regeervorm ter harte
moest nemen. Daar ik blijk gaf van verwondering, gaf hij me duidelijk te verstaan dat hij zijn ongerustheid ten opzichte van een
stadhouderlijke restauratie bedoelde, die hij niet kon vermeesteren zoolang de Prins van Oranje in Den Haag bleef wonen" ). En
Walpole aan het kalmeer en! Soms vond hij de omgang met deze
menschen wel moeilijk en eens gromt hij ), dat Halewijn „geen
vast beginsel schijnt te hebben behalve dat hij in ieder geval een
stadhouder buiten dit bewind wil houden. En aangezien hij vreest
dat groote moeilijkheden (troubles) in deze geruïneerde (shatter1

2

i) Walpole aan Harrington, 19 April 1735; P . R. O.
') 19 Aug. '35; P. R. O.
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ed) staat er wel eens een zouden kunnen doen verheffen, is hij tegen alle krachtige maatregelen uit vrees dat ze tot oorlog zouden
kunnen leiden en oorlog tot een stadhouder". Dat was in de machtigste man na Slingelandt in de Staten van Holland (zoo noemt
Walpole hem) niet een stemming die voor de Engelschen veel goeds
kon beloven. Toch bleef Walpole gelooven in de oprechtheid van
Halewijn's verlangen om de entente te handhaven en nooit week
hij af van de gedragslijn die hij zich gesteld had om hoe dan ook
met de bovendrijvende partij te blijven samenwerken.Met onuitputtelijk geduld ging hij voort aan te dringen op ferme resoluties
en vooral op een daad die Frankrijk toonen zou dat het meenens
was, op legerversterking. Uren en uren besteedde hij aan gesprekken met de leidende persoonlijkheden naast Slingelandt en Fagel,
met Halewijn, Obdam, Buys, met Amsterdamsche burgemeesters
als Van den Bempden en Van de Poll.
En bij dat moeizaam werk voelde hij zich door de eeuwige
Oranjekwestie telkens gestoord. Niet alleen stak hij geen vinger
uit voor de Prins, hij zag met ongenoegen dat die poogde zichzelf
te helpen. In ditzelfde jaar 1735 toch kwam de kwestie van 's Prinsen wensen om tot generaal van de infanterie te worden aangesteld
weer aan de orde. Op verzoeken van Friesland en de andere stadhouderhjke gewesten in 1731 geuit (toen de Prins twintig jaar was
geworden) om de passeering die hem in 1727 was aangedaan nu
goed te maken, was in weerwil van al wat men toen beloofd
had (8a) geen acht geslagen. Een paar keer had Holland daarna
in gevallen van overlijden van opperofficieren de open plaatsen meteen door anderen weten te doen vervullen. Toen de
stadhouderlijke gewesten hadden begrepen, dat de Prins op die
wijze nooit bevorderd zou worden, hadden zij daar een stokje voor
gestoken, met de bedoeling om vacatures te laten aangroeien, tot
een algemeene promotie zich zou opdringen waarbij de insluiting
van de Prins geeischt zou kunnen worden. Dit kon, omdat de regel
gold, dat voor de promotie van opperofficieren eenstemmigheid
van de Staten-Generaal vereischt werd. In Mei 1735 nu, toen er
verscheiden plaatsen te bezetten waren, drong Gelderland — in
verband ook met de legerversterking waartoe men aanstalten
ging maken — op een algemeene promotie aan, als voorwaarde insluiting van de Prins stellend. Friesland en Groningen sloten zich
daarbij aan, maar het grootste succes was dat ook Utrecht wilde
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meedoen*). Holland echter bleef onverzettelijk en besloot 14 October expresselijk, dat het tot aanstelling van de Prins van Oranje
niet zou meewerken. In een commissie van de Staten-Generaal
werd daarna in December nog op voorstel van Van Lynden uit
Gelderland met meerderheid van stemmen besloten een compromis voor te stellen, hierin bestaande dat, ofschoon de vigeerende
regeling van 1719 maar éen generaal van de infanterie kende, er
naast Zijn Hoogheid een tweede generaal zou worden benoemd, die
zijn senior zijn zou. Ondertusschen echter was de wapenstilstand
tusschen Frankrijk en Oostenrijk gesloten en ofschoon Slingelandt
voor het compromis gewonnen was ), dat was voor Holland genoeg om heel het promotieplan weer in de doofpot te stoppen.
Alle of de meeste van deze zaken worden door Walpole eenvoudig meegedeeld. Het is een kwestie waarin Engeland geen belang
heeft. Op éen overweging na, dat al dit gewoel en gestook de aandacht en de energie van de gewesten aftrekt van de buitenlandsche politiek, waarop hij ze juist met zooveel toewijding tracht
te richten. (Q) Gelderland, dat in Mei beloofd had de legerversterking formeel ter Staten-Generaal voor te stellen, trok zich daarna
weer terug uit vrees dat het er de belangen van zijn Stadhouder
mee mocht schaden ). De stad Utrecht was hevig verstoord over
het besluit van de Utrechtsche Staten ten gunste van 's Prinsen
promotie en wilde er een protest bij de Staten-Generaal tegen indienen, voorgevend dat ook binnen elke provincie eenstemmigheid
noodig was. Walpole jammert nu, dat het leger van de Repubhek
(toch al in geen schitterende staat!) onder het gekibbel lijden
moet. Dan laat hij zich bits ontvallen *), dat de pogingen van
's Prinsen vrienden om de promotie tegen Holland's zin door te
zetten de eigenlijke oorzaak zijn van Holland's ongunstige resolutie.
Maar zooals ik zei, de zaak werd ditmaal niet uitgevochten,
omdat de ontspanning in de Europeesche toestand het geliefde
Nederlandsche expediënt, uitstel, weer gedoogde. Voorloopig
raakte de generaalskwestie van het tapijt, — enkel de hoofdoffi2

8

) Het besluit werd met meerderheid genomen; „the towns protested against it";
Trevor aan IVeston, 28 Juni 1735; P. R. O.
*) Dat zegt de Prins in zijn uiteenzetting aan Koningin Carolina van 25 Aug. '37;
Engelsche correspondentie.
•) Walpole aan Harrington, 17 Hei 1735; P. R. O.
*) 18 Oct. '35; P. R. O.
J
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eieren wier promotie mede werd opgehouden omdat men het over
de Prins niet eens kon worden, mopperden, — en mopperden tegen de Prins. Voor Walpole werd Den Haag, n u er geen groote
Europeesche onderhandelingen meer te voeren waren, te klein.
Hij vertrok i n Januari 1736 en Robert Trevor, die i k hiervoor al
vermeldde ) , bleef als chargé d'affaires achter. Maar de Prins en
de Prinses v a n Oranje wisten n u v a n de verbeterde politieke omstandigheden partij te trekken. „Les affaires qu' Horace a", die
hun zoo i n de weg hadden gezeten, waren afgeloopen. De Prinses
die het zich had aangetrokken, dat zij de Prins eer tot scha dan tot
nut was ), kon nu weer hopen iets voor hem te kunnen uitrichten. 31 Januari 1736 schreef zij dringend aan haar moeder en
slaagde er werkehjk i n om een Engelsche actie i n beweging te
zetten *).
1

2

Men koos zich ditmaal een ander punt v a n aanval. A n n a verlangde, dat de K o n i n g zou schrijven aan de Staten van Zeeland om
aan te dringen, dat men de Prins recht zou doen i n de zaak van het
markiezaat. HoraceWalpole, thans i n Londen, maar nog steeds bij
de Staten geaccrediteerd, schrijft i n opdracht van de Koning, en
zeker wel niet met veel geestdrift, aan Trevor om de Griffier te
raadplegen alvorens een besluit genomen wordt. D a n ontbreken
gedurende een aantal maanden alle gegevens, totdat i n September
de zaak op eenmaal i n het officieele stadium aanlandt. Horace
Walpole instrueert Trevor dan *), vanuit Hannover waarheen hij
de K o n i n g heeft moeten vergezellen, om een brief van de K o n i n g
aan de Staten-Generaal, niet aan de Staten v a n Zeeland, zooals de
Prins eerst gewild had, over te brengen. De K o n i n g richtte zich tot
H . H . M . als zijn goede vrienden en executeurs van het testament
v a n Willem I I I en verzocht hen bij de Staten van Zeeland aan te
dringen, dat aan zijn schoonzoon, de Prins v a n Oranje, recht
worde verschaft i n zake Veere en Vlissingen.
E e n verandering v a n politiek dus ? Niet meer dan een oogenblik
v a n persoonlijke invloed. De vader en de moeder wilden tenminste iets probeeren. Misschien had de herinnering van de arme A n na aan het „va, cherche fortune" (want i n de brief van 31 J a n .
1736 kwam die zinsnede voor) een snaar doen trillen. De minister
>)
)
")
)
2

4

Blz. 34.
Engelsche correspondentie, enz., blz. 97.
De brief in Hist. Mss. Comm., XlVth Report, App. I X , blz. 1.
5/16 Sept. 1736, P. R. O.
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vond het onmogelijk, misschien onnoodig, zich tegen de ouderlijke bezorgdheid schrap te zetten. Maar wij zullen zien, dat hij ze
niet meer speling gaf dan met de belangen van Engeland overeen
te brengen was.
E r was Trevor last gegeven om met de Prins te overleggen omtrent het tijdstip, waarop de brief zou moeten worden uitgeleverd
— een finesse waarin men de hand van een kenner van onze constitutioneele methoden bespeurt! De Prins maakte gretig gebruik
van de voorsprong die Walpole hem zoodoende verschafte. Het
beste oogenblik, schrijft hij aanstonds (17 Sept. uit het Loo) aan
T r e v o r ) , zal zijn, als Gelderland voorzit ter Generaliteit (dat zou
zijn gedurende de eerste week v a n October). Tegen die tijd zou hij
zorg dragen dat hij vertrouwde vrienden ter vergadering had, en
dat alles natuurlijk i n het diepste geheim om de tegenpartij te
kunnen overrompelen. „Hoe welgezind de Raadpensionaris en de
Griffier ook wezen mogen", het zou beter zijn ook hen maar vlak
vantevoren i n te lichten.
De Geldersche president zou graaf Randwijck zijn, aan de Prins
gehecht, zooals Trevor het uitdrukt, „not only b y inclination, but
b y the recent obligation of the honourable and advantageous post
of Drossart of Breda", (io) De Prins, die inmiddels, vergezeld v a n
de Prinses (die weer i n blijde verwachting was), naar Den Haag was
gekomen, overlegde nog persoonlijk met de gezant en verzocht
hem met de aanbieding van de brief te wachten tot Donderdag 4
October, wanneer hij hoopte dat graaf van Rechteren, die i n D e n
Haag was als gedeputeerde van Overijsel, voor eigen zaken naar
huis gekeerd en vervangen zou zijn door baron van Heyden, v a n
wie beter dingen te verwachten waren en die samen met de heer
Steenberg de meerderheid van de Overijselsche deputatie ten gunste van de Prins zou kunnen doen omslaan ) . D a t was v a n te
grooter belang, omdat men dan met de drie stadhouderlijke gewesten meende te kunnen rekenen op een meerderheid i n de Staten-Generaal. Ook de Utrechtsche gedeputeerden trouwens, graaf
Zeyst en de heer Ruever, waren persoonlijk goedgezind. I n het
beste geval hoopte men dan, dat de Staten-Generaal een beleefd
1

a

') P. R. O.
*) In Overijsel waren de steden doorgaans voor de Prins, de edelen tegen. De heer
Steenberg komt in de correspondentie op het H.A. van 's Prinsen ijverige aanhanger
Van Limburg Stirum gedurig voor (onder de schuilnaam Stonehill) als een betrouwbaar geestverwant.
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en hartelijk antwoord tot de Koning zouden richten, en een passende brief aan de Staten van Zeeland om Z.M.'s argumenten en gevoelens ten voordeele van het recht van de Prins mee te deelen en
te steunen.
Vlot hep het echter allemaal niet. Graaf van Rechteren ging niet,
baron van Heyden kwam niet, en de heer Steenberg werd ziek. Op
Overijsel viel dus niet te rekenen.Toch wilde de Prins niet wachten,
want na Gelderland namen Holland en Zeeland elk hun week het
presidiaat waar en zoo zou het te lang duren. Trevor begon dus
met de brief aan te kondigen aan de Griffier, die als steeds „very
cordiall and pathetiek" was, maar er tevens weer een erg zwaar
hoofd in had. Hij vreesde, dat er geen meerderheid in de StatenGeneraal te vinden zou zijn en dat „a successless attempt might
be attended with more detriment to the publick service, by the
jealousy and coolness it might create in the Province of Holland
towards his Majesty, than advantage to the Prince's private affairs". Slingelandt was nog minder bemoedigend. Hij luisterde
„rather with attention than surprise" en zei „with an air of resignation rather than of disgust", dat hij slechte gevolgen van deze
stap voorzag, „as it would, he feared, confirm the unhappy jealousies which the Prince of Orange's alliance with the Royal family of England had already given to the government of this Province, and which his Highness's present residence in this place had
afresh revived". Hij merkte voorts op, dat de kwestie van de
dévasselage
niet meer hangende was, zooals de Koning scheen te
meenen, maar reeds geruime tijd door de wetgevende macht van
Zeeland eenstemmig beslist. De Prins had steeds verklaard, dat
hij geloofde dat Slingelandt in zijn hart overtuigd was van zijn,
's Prinsen, goed recht in deze zaak. Ook Trevor blijft dat aannemen. Toch klinkt de uiteenzetting van Zeeland's recht, die de
Raadpensionaris hem ten beste gaf en die hij getrouw overbrieft,
overtuigd en zelfs overtuigend genoeg ). In ieder geval was de
Raadpensionaris, zooals hij niet nalaat op te merken, gebonden
door de beslissing van zijn meesters de Staten van Holland, die
zich in deze zaak met Zeeland hadden vereenzelvigd. En wat de
Staten-Generaal betreft, die hadden geen gezag om in de binnenlandsche administratie der onderscheiden gewesten in te grijpen,
terwijl zij als executeurs van het testament van Willem III niet
v

*) Trevor aan Harrington, 7 Oct. 1736; P. R. O.
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meer konden dan een beroep doen op de provinciale gerechtshoven, onder welker ressort de zaak mocht vallen; en die gerechtshoven waren onderworpen aan de decreten van hun provinciale
soevereinen: Holland en Zeeland nu hadden beide aan de Hoven
van Holland en Zeeland en aan de Hooge Raad verboden kennis
te nemen van deze zaak, die Zeeland uit de volheid van zijn soevereine macht had beslecht.
E r bleek uit die eerste gesprekken met Slingelandt en Fagel al,
hoe weinig resultaat Engeland zich van zijn actie in deze kwestie
kon beloven. Zonder twijfel was zij slecht voorbereid. De inkleeding van de brief alsof het besluit door Zeeland nog overwogen
werd, bewijst dat al. Het blijkt ook uit de omstandigheid, dat Trevor pas in de volgende weken allerlei oude resoluties overzendt en
daar dingen uit opmerkt, die hij al lang had moeten weten, bijvoorbeeld dat Holland zich in deze onherroepelijk met Zeeland
éen had verklaard. De zaak was geen rechtszaak meer. Het was
een politieke zaak. De Prins van Oranje had er de Engelsche regeering toe verlokt te trachten een meerderheid van kleine gewesten tegen Holland en Zeeland op de been te brengen, en dat
zonder te kunnen hopen, dat zij Holland en Zeeland zouden onderste boven werpen, maar met de zekerheid dat er eindeloos getwist en geredekavel uit zou volgen. Toen dat duidelijk werd in
Hannover, waar de Koning en Horace Walpole zich nog steeds ophielden, zond men Trevor dringende instructies om voorzichtigheid te betrachten, de Staten de kwestie alleen te laten uitvechten, „volgens hun eigen methoden", zich met geen van de strijdende intrigues in te laten: onder geen voorwaarde mocht de goede
verstandhouding tusschen de Koning en de Staten onderbroken
worden, noch iets gedaan waaronder de politiek van Engeland lij den
kon ). De onmiskenbare waarheid, dat het verloop van de groote
affaire toch schadelijk Was voor de politiek van enge verstandhouding der Zeemogendheden, kan de vriendschappelijke gevoelens die
nog voor de Prins van Oranj e bestonden, geen goed hebben gedaan!
Want een groote affaire werd het en ze is zoo typisch voor „de
methoden" van onze 18e-eeuwsche voorvaderen, dat ik ze aan de
hand van Trevor's uitvoerige berichten met eenige omstandigheid
wil beschrijven.
4 October dan overhandigde de gezant 's Konings brief aan de
1

») 5/16 Oct. '36, 24 Oct./4 Nov. '36; P. R. O.
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graaf van Randwijck, die hem dezelfde dag in de vergadering
bracht, waar Gelderland's gedeputeerden, in vollen getale aanwezig, voorstelden om in de verlangde geest aan Zeeland te schrijven.
Holland echter, bij monde van de graaf van Wassenaer-Obdam,
nam het voorstel over ). Zeeland sloot zich hier natuurlijk bij aan.
De graaf van Zeyst voor Utrecht en Willem van Haren voor
Friesland sloten zich aan bij Gelderland. De graaf van Rechteren
voor Overijsel bij Holland. De heer van Helmont voor Groningen
bij Gelderland. E r scheen dus een meerderheid te bestaan en de
president nam de hamer al ter hand om in de geest van zijn eigen
provincie te concludeeren, toen de tweede gedeputeerde voor
Groningen, (er waren er maar twee in Den Haag) hem in de rede
viel en verklaarde, dat hij van zijn collega verschilde en de zaak te
gewichtig vond om, vooral waar de vergadering zoo verdeeld
was, op zich te durven nemen om op staande voet te besluiten.
Toen stond het dus drie tegen drie en een verdeeld.
Het was bitter onaangenaam voor de Prins dat het besluit dus
werd opgehouden door een gedeputeerde van een van zijn eigen gewesten. Dat de Groningsche gedeputeerden een vaste instructie
hadden om de Prins in deze zaak te steunen, en dat Aduwart (zoo
heette de tweede Groninger) hem de vorige avond nog beloofd had
zich daaraan te houden, maakte het niet beter. Toen men de volgende dag (5 October) de discussie hervatte, bleek ook Utrecht afgevallen. Vier provincies waren nu dus voor refereeren en het
hielp niet meer, dat Aduwart nu wat bijgedraaid bleek en de brief
commissioriaal wilde maken.
De zaak kwam dus voor de gewesten en nu toonde Holland dat
er toch nog wel kwesties waren die het tot krachtdadig, en wat
meer is, snel handelen konden prikkelen. De 10de October bracht
Halewijn (bij afwezigheid, als altijd wegens een jichtaanval, van
Slingelandt) 's Konings brief voor de Staten. Er werd een commissie aangewezen, die binnen een paar dagen een ontwerp-antwoord
ter vergadering bracht, dat met algemeene stemmen en zonder
aarzelen tot Holland's propositie ter Generaliteit werd verheven ).
Het was een uiteenzetting van de redenen die Zeeland bewogen
hadden om het markiezaat af te schaffen en Holland om het daarx

a

) „Overnemen" wil zeggen „ad referendum nemen", dus een besluit ophouden om
er zijn gewesteUjke Staten over te raadplegen.
*) 13 October.
l
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bij te steunen, en een beleefde afwijzing van interventie. Deze resolutie nu werd, steeds met dezelfde bekwame spoed, 15 October
in de Staten-Generaal gebracht, waar Holland wist te bewerken,
dat ze aan al de gewesten zou worden toegezonden, natuurlijk opdat ze overal aan de republikeinen tot een richtsnoer zou kunnen
dienen. E r was vooral haast gemaakt om de resolutie nog op de
Geldersche landdag te kunnen brengen, die juist te Zutfen bijeen
zou komen, want men was niet zonder hoop om zelfs Gelderland
afvallig te maken. Men het het niet bij werkeloos hopen. Obdam
ontzag de moeite niet om zich persoonlijk naar die provincie te begeven, waar hij alles in het werk stelde om te beletten, dat de houding der Geldersche deputatie ter Generaliteit goedgekeurd zou
worden. Hij slaagde niet geheel, ofschoon hij door de heer Enghuysen de ridderschap van het kwartier van Zutfen wist mee te
krijgen, en door de gebroeders Torck (waarvan éénheer van Rozendaal was) de edelen en steden van Arnhem, zoodat de gedeputeerden maar door de helft van de Staten gehandhaafd werden. Dat
was evenwel net genoeg. Zonder zich te laten ontmoedigen begaf
Obdam zich naar Utrecht, waar men op de steden meende te kunnen rekenen door de heer Quint, die in hun hd almachtig was.
Utrecht nam eerst een resolutie die duidelijk was ingegeven door
wantrouwen tegen de Prinsgezinde neigingen van de graaf van
Zeyst. Het was een instructie om geen ontwërp-antwoord dat ter
Staten-Generaal mocht komen, goed te keuren zonder hernieuwde
ruggespraak. Daarna wisten 's Prinsen vrienden onder de kanunniken en onder de edelen een andere resolutie te verkrijgen ten
gunste van schrijven aan Zeeland. Daar had Obdam dus gefaald. In
Overijsel waren de verhoudingen in de Staten juist andersom als in
Utrecht: de Prinsgezinden hadden er de meeste invloed in de steden. In Groningen hepen de twisten tusschen Stad en Ommelanden
zoo hoog, dat er geen resolutie van dat gewest was te verwachten.
Vóór de antwoorden van alle gewesten binnengeloopen waren,
kwam de zaak weer in de Staten-Generaal te berde ). Gelderland
zat opnieuw voor — zeven weken na de vorige keer! — en de
graaf van Randwijck toonde zich in weerwil van de aanwezigheid
van een slechtgezind collega als Torck opnieuw zeer krachtig. Na
een „warme, om niet te zeggen stormachtige" discussie werd met
de stemmen van Gelderland, Utrecht, Friesland en Groningen
1

') 22 November '35.
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doorgezet.dat er een commissie benoemd zou worden met de taak
brieven aan de Koning en aan de Staten van Zeeland te ontwerpen.
De deputaties van Gelderland en Groningen waren verdeeld. In de
laatste was de heer Aduwart weer in de oppositie, maar de Prins
had de voorzorg genomen om een derde gedeputeerde uit Groningen te laten overkomen (de heer Tamminga) zoodat hij op een
meerderheid in de deputatie kon rekenen. Een nog veel heftiger
discussie ontspon zich de volgende dag, toen de Griffier de resolutie dusdanig bleek te hebben ingekleed, dat de bedoeling van de
meerderheid om de commissie het schrijven van een brief aan Zeeland als een uitgemaakte zaak op te leggen er niet duidehjk in uitkwam. De president eischte wijziging en wist ze te verkrijgen.
Geschreven aan Zeeland zou er dus worden, de vraag was enkel
nog maar wat. Een vraag waar Holland nog terdege over mee te
spreken zou hebben. Niet alleen had het twee leden in alle Generahteitscommisies tegen de andere gewesten maar éen, zoodat deze
commissie een gelijk getal voor- en tegenstanders van schrijven
aan Zeeland zou bevatten, de meeste gedeputeerden haalden zich
de vijandschap van Holland, „dat zot) ruimschoots gelegenheid
heeft om tusschen hun families onderscheid te maken", niet graag
op de hals. Fagel zelf, toen Trevor hem meende te moeten zeggen
hoeveel genoegen het hem doen zou om hèm met het opstellen
van die twee brieven belast te zien, verklaarde in ernstige bewoordingen, „that he was too sensible of the delicacy of that performance to charge liimself with it, and that he would not sett down
a single word beyond what was dictated and enjoinedrto him by
his masters". Van zulke vrienden had de Prins inderdaad niet veel
te verwachten en juist bleek in diezelfde dagen nog in een ander
geval, dat Oranjegezindheid geen stand hield tegen eigenbelang.
Bracht de brief van de Koning de politieke hartstochten in beweging, de beschikking over een opengevallen generaalsplaats deed
het niet minder. Men herinnert zich, hoe nauw ook die kwestie
met de positie van de Prins verbonden was en hoe zijn gewesten
besloten hadden nog slechts in een algemeene promotie die hem
zou insluiten toe te stemmen. Toch wist nu een meerderheid van
vier — en het was tegen alle precedenten om hierin bij meerderheid te gaan — de vacature te bezetten, en onder die vier was Groningen het felst (de andere drie gewesten waren Holland, Zeeland
en Overijsel, de drie meest stelselmatige tegenstanders van de
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Prins), om geen andere reden dan dat de benoemde, generaal Wichers, een Groninger was. Het was de heer Van Helmont, het Prinsgezinde lid van de verdeelde Groningsche deputatie, die de zaak
doorzette door op het oogenblik dat de Geldersche president als
protest tegen het rumoer in de vergadering de voorzittersstoel verhet, zelf daarin plaats te nemen (zich grondend op het feit dat
Groningen de vorige week gepresideerd had) en te concludeeren in
overeenstemniing met de meerderheid.
Geschreven zou er worden aan Zeeland, zei ik. Maar niet zonder
dat Holland nog een krachtige poging waagde om het te beletten.
Gelderland's week was afgeloopen en Obdam zat voor vanwege
Holland. Hij nu verklaarde de resolutie de vorige week genomen
voor ongeldig op de volgende grond. Het was waar dat twee Groningers voor en maar éen tegen was geweest, maar Van Helmont
en Tanrminga kwamen beiden uit de stad, terwijl Aduwart de Ommelanden vertegenwoordigde. De twee deelen van de provincie
stonden dus tegenover elkaar en hieven elkanders stem op, gehjk
bij de eerste gelegenheid. Aldus Obdam. De twee heeren uit de
stad Groningen bestreden die opvatting ten eenemale. 't Is waar
dat de twee deelen van hun gewest elk zes heeren voor de StatenGeneraal aanwezen, maar de Staten in hun geheel bekrachtigden
die aanwijzing en gelastten de gedeputeerden, die van dat oogenblik aan de heele provincie vertegenwoordigden. Dit was een constitutioneel vraagstuk naar het hart van de heeren. De Prinsgezinde provincies beweerden trouwens, dat het buiten de competentie
van de Staten-Generaal lag. De gedeputeerden van Groningen behoorden de constitutie van hun gewest te kennen en als ze hun bevoegdheid overschreden hadden, stond het aan hun eigen Staten
hen op de vingers te tikken. Obdam dreef daartegenin om een
commissie benoemd te krijgen die het punt onderzoeken zou, eer
de commissie voor de brieven aan het werk toog. Weer hep het debat zoo hoog (vooral Obdam en Tamminga kwamen tot hevige
woorden), dat de vergadering geschorst moest worden en uitgesteld tot de volgende dag. En toen liet Holland het erbij, zeker wel
erop vertrouwend, dat het in de commissie voor de brieven zijn
tegenstanders nog schaakmat zou kunnen zetten ).
1

) Commissies voor de brieven moest ik eigenlijk zeggen. Hen besloot ten slotte het
ontwerpen van een antwoord aan de Koning op te dragen aan het Secreet Besogne
voor buitenl. zaken; en van een brief aan Zeeland aan de commissie, die met de administratie van Willem III's nalatenschap belast was geweest.
l

46

HOLLAND REDIGEERT DE BRIEF

In ieder geval deed het dat met groot succes. Toén Trevor het
ontwerp-antwoord aan de Koning te zien, kreeg kon hij zijnoogen
haast niet gelooven. Hoe was het mogelijk, dat Holland in weerwil
van de resolutie van de Staten-Generaal van 22 November nog
zooveel van zijn eigen resolutie van 13 October in dat stuk had
weten binnen te smokkelen! Het was mogehjk door de compositie
van Generahteitscommissies, waarop hijzelf had gewezen, en dan
was de heer Torck van Gelderland voorzitter geweest en die had
zijn eigen opvatting durven volgen tegen de oude resolutie van
zijn provincie in, wel wetend immers dat op de laatste landdag
drie van de zes leden voor wijziging geweest waren. De voorgestelde brief aan Zeeland was niet anders dan een paraphrase van
de brief van de Koning zonder dat de Staten-Generaal zich over
hun eigen meening uitlieten. En in de brief aan de Koning verklaarden zij geen recht te hebben aan een resolutie van een der soevereine gewesten rakende zijn inwendige belangen te tornen en dat
zelfs van hun bemiddeling niets te verwachten was, aangezien het
besluit reeds lang definitief was genomen ).
„De vraag quomodo", verzucht Trevor ), „is opgelost op zulk
een wijze dat men zou wenschen dat de vraag an nooit bevestigend beantwoord was." Alle moeite, alle hevigheid, was voor
niets geweest. De meerderheid was volkomen om de tuin geleid
door Holland. En nu viel ze in twee helften uiteen. Alleen Friesland en Gelderland protesteerden tegen het rapport van de commissies als niet overeenkomend met hun eerste propositie. Groningen was nu weer heelemaal met lamheid geslagen, want de heer
Aduwart had ook een collega uit de Ommelanden opontboden,
zoodat het evenwicht in de deputatie hersteld was. Zelfs als
Utrecht zich dus nog aansloot bij de twee protesteerende provincies, was er niets meer te redden. Maar Utrecht sloot zich niet bij
hen aan. Met Overijsel volgde het Holland nu gedwee, zelfs toen
dat zijn gedeputeerden instrueerde om uit de brief aan de Koning
nog eenige al te hoffelijke frazes te hchten. Met vier tegen twee
stemmen (Groningen verdeeld) ging de aldus gewijzigde brief
erdoor (29 Dec. 1736).
1

2

») Wagenaar, XIX, blz. 222.
») 4 December 1736; P. R. O.

IV
Het waren sombere dagen voor de Prins en Prinses van Oranje.
De 19de December was hun hoop op voortzetting van het geslacht
opnieuw teleurgesteld: een dochtertje dat die dag geboren werd,
leefde maar enkele uren. E n de nederlaag die Oranje in het politieke had geleden, was ernstig. E r was gebleken dat hij op zijn
eigen partij in de Staten-Generaal volstrekt niet aan kon. Hij had
de Koning een échec bezorgd. Meer dan ooit moesten de Engelschen
overtuigd zijn, dat er met hem en zijn vrienden geen eer te behalen was (JJ) E n tegelijk hadden zij weer gevoeld, hoe gevaarlijk
het was de Hollanders te raken in die uiterst gevoelige plek,
hun anti-orangistisch republikanisme. Want niet alleen hadden zij
weer maandenlang bezorgd moeten toezien, hoe de Republiek
te zeer door een binnenlandsche storm geschud werd, om aandacht
over te hebben voor nieuwe crisissen die in het buitenland broeiden
— de Gulik-Bergsche kwestie bijvoorbeeld —, maar het scheelde
weinig of de geschiedenis had gevolgen van meer duurzame aard
gehad.
Juist toen de hartstochten op het ergst geprikkeld waren, in de
nacht van 30 November op 1 December 1736, was Slingelandt
plotseling overleden. Dat was in ieder geval een groot verhes voor
de zaak van de Engelsch-Nederlandsche samenwerking. Maar
veel hing toch af van de keuze van een opvolger. E n hier vreesde
Trevor nu een oogenblik, dat bij de stemming die in Holland
heerschte alles beslist zou worden door de begeerte om een
verklaard vijand van Oranje als Raadpensionaris te hebben. Dat
wil zeggen, dat men de heer Halewijn zou kiezen, in weerwil van
zijn tekortkomingen als administrator en ietwat excentriek karakter, liever dan de heer Van der Heim, secretaris van de Raad
van State, een man die tot het kringetje van Generaliteitsambtenaren behoorde, waar Slingelandt en Fagel zelf uit waren voortgekomen, geheel ingewijd in hun geheimen, aanhanger van hun
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„systeem". Halewijn, die zich eenige weken lang gedroeg als de
aanstaande Raadpensionaris, ontleende zijn vertrouwen aan het
bewustzijn, dat men hem kende als een onverzettelijk republikein,
terwijl Van der Heim als neef van Heinsius en schoonzoon van
een Friesch Orangistisch edelman, in dat opzicht verdacht was.
Voor de Engelschen nu was dat een vrij ernstig geval, want hoezeer Halewijn Trevor ook verzekerde van zijn bedoeling om de verbinding met Engeland te handhaven en geheel „orthodoxe" taal
voerde op het punt van buitenlandsche politiek, het stond te voorzien, dat hij meer op de tot Frankrijk neigende partij zou moeten
leunen, al was die ook nog niet sterk. Van Hoey, bijvoorbeeld,
de gezant in Parijs, die zoo Franschgezind was dat men hem niet
au sérieux nam, steunde Halewijn. Het gevaar dreef over. Het werd
dra duidelijk dat er geen meerderheid voor Halewijn te vinden zou
zijn (Obdam bijvoorbeeld was tegen hem) en dan was Van der
Heim de eenige man.
Toch bleek nog, dat er wel degehjk een verandering in de houding jegens Engeland was ingetreden, ten eerste al uit de voorwaarden waarmee men Van der Heim's instructie beperkte: dat
was ten deele zeker een uiting van het algemeen verschijnsel der
steeds voortwoekerende staatsontbinding, de onwil om macht te
delegeeren, maar het werd toch ook wel ingegeven door wantrouwen in Van der Heim's politieke beginselen; en ten tweede zag
men het juist toen in andere personenkwesties. Fagel, die door de
dood van zijn oude vriend Slingelandt een gebroken man was, naar
hij zelf onder tranen en een omhelzing aan Trevor verklaarde,
wilde aftreden. Maar hij wilde het niet doen zonder te zorgen voor
zijn familie, — zonder, tevens, want persoonlijke en publieke consideraties hepen nu eenmaal door elkaar in die dagen, zonder de
voortzetting van zijn en Slingelandt's politiek zooveel mogelijk te
waarborgen. Hij wilde dus aftreden, mits men zijn neven Ten Hoven en Fagel in zijn plaats benoemde (hij wilde het omvangrijk
ambt gesplitst hebben). Ten Hoven was een man die tot datzelfde
kringetje behoorde, waar ook Van der Heim naar ik al zei in
grootgebracht was. Hij was een trouw aanhanger van het goede
systeem. Van hem verklaart later Willem Bentinck ), demandiede
herleving van de Engelsch-Oranjegezinde partij zou leiden, dat hij
de eenige man was aan wiens raad hij in 't begin van zijn politieke
1

•) W. Bentinck aan zijn moeder, 4 Febr. '38; Br. Mus.
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loopbaan iets gehad had. Fagel zou hem nog liever als opvolger
van Slingelandt gehad hebben dan Van der Heim. Maar zooals hij
droevig aan Trevor opmerkt: „c'est un homme qui n'est plus a la
mode" ). E n inderdaad, hij kon van de Hollanders geen belofte
verkrijgen, dat men Ten Hoven en de jonge Fagel voor het Griffiersambt steunen zou, en hij bleef dus nog aan, diep gegriefd, diep
mismoedig. Tegelijk werd in Van der Heim's plaats als secretaris
van de Raad van State de jonge Van der Hoop benoemd, een man
van wie Trevor niets goeds verwachtte, een tegenstander van de
Prins van Oranje ), en voor wie volgens hem Ten Hoven de grootste verachting gevoelde ).
Onder deze omstandigheden is het geen wonder, dat de vijanden van Oranje het oogenblik gekomen achtten om tot een offensief over te gaan. De kwestie van de militaire promoties, die in
1735, naar ik verhaald heb, weer was bhjven steken, bood een
gunstig gevechtsterrein. Dat hadden de Prins en zijn vrienden niet
voorzien, die integendeel meenden, dat zich binnen een jaar of
wat een conjunctuur moest voordoen, waarin de benoeming van de
Prins tot generaal niet tegengehouden zou kunnen worden. De algemeene promotie zonder insluiting van de Prins werd, naar men
zich herinnert, nog steeds tegengehouden door de stadhouderlijke
gewesten, wier stemmen onontbeerlijk waren, omdat iedereen toegaf, dat er eenstemmigheid voor werd vereischt. Een enkel maal
waren echter bepaalde vacatures van luitenant- of majoor-generaal met meerderheid van stemmen door de Staten-Generaal bezet:
ik heb het geval van generaal Wichers vermeld. De Prins rekende
er nu op, dat het op die wijze geschapen precedent te zijnen
behoeve gebruikt en hij door Friesland, Groningen, Gelderland en Utrecht (dat zich in Juni 1735 immers te zijnen gunste
had uitgesproken) tot generaal benoemd zou kunnen worden,
zoodra er maar een generaals-vacature ontstond. E n dat kon zoo
lang niet uitbhjven. De drie heeren, die de titel van generaal hadden (en waarvan er, overeenkomstig de regeling van 1719 maar
éen de wedde genoot), waren alle drie heel oud, éen zeventig-jarige
invalide, en twee meer dan tachtigjarigen. De Prins meende dus
1
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*) Ofschoon Groningen en Gelderland ter Generaliteit zijn benoeming steunden; nog
een bewijs hoe weinig de Prins op die twee gewesten kon rekenen.
) 15 Febr. 1737;
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dat hij rustig kon afwachten ). Maar de tegenpartij wist er wat op.
Tegen het midden van Juli 1737 bracht de graaf van Rechteren
„uit naam van Overijsel, maar inderdaad misschien meer op aanstoken van Holland" ) de kwestie weer in de Staten-Generaal te
berde. Het plan dat hij voorstelde, was vernuftig bedacht. Het
wilde op groote schaal kolonels (22) tot brigadier, een aantal zelfs
(10) tot majoor-generaal, alle brigadiers tot majoor-generaal, en
alle majoor-generaals tot luitenant-generaal bevorderen. Daar
hield het op. Aan de generaals werd niemand toegevoegd. Maar
erger dan dat, als integreerend deel van deze promotie, die op zich
zelf al gevaarlijk genoeg zou zijn voor de Prins, omdat ze weer een
aantal mededingers naar de begeerde generaalsplaats dreigde te
scheppen, werd voorgesteld dat men zou vaststellen in het vervolg slechts naar anciënniteit te bevorderen. Daarmee zou de
Prins dan voorgoed uitgesloten zijn. Zooals hij het zelf uitdrukt *),
„die bepaling zou te mijnen opzichte en in het militaire een tweede
deel zijn van het Eeuwig Edict, dat tegen Willem III heeft bestaan".
1

a

Men zal zich misschien afvragen: waarom trok hij zich dat voorstel aan, als het toch slechts met eenstemmigheid kon doorgaan en
hij dan toch zijn drie stadhouderlijke gewesten had? De zaak was
juist, dat hij zich die bijna meteen voelde ontglippen. Het vooruitzicht van een promotie op zoo groote schaal bracht een ware opschudding te weeg juist in die gewesten, die altijd de meeste officieren aan het Staatsche leger hadden geleverd. De Staten-Generaal hadden onmiddellijk met een ware geestdrift een gunstig rapport over het voorstel uitgebracht en aan de gewesten gestuurd.
Van de aanwezige gedeputeerden was de heer Tamminga van Groningen de eenige die een woord had durven tegenspreken ). In de
regeering van Friesland en van Gelderland zaten zooveel vrienden
en bloedverwanten van officieren, die al lang reikhalzend naar
promotie hadden uitgezien en die nu in het plan van Van Rechteren waren opgenomen, dat men alle reden had om te betwijfelen
(de Engelsche gezant schrijft dat onbewimpeld) of de Prins wel in
staat zou zijn die gewesten te doen volharden bij hun besluit:
4

*) Dit alles op grond van zijn uiteenzetting aan Koningin Carolina van 25 Aug.
1727, Engelsche correspondentie.
*) Aldus Trevor aan Harrington, 16 Juli 1737; P. R. O.
*) In de uiteenzetting aan Koningin Carolina.
*) Trevor t. a. p.
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geen promotie zonder onze Stadhouder! Met geen andere bedoeling hadden de ontwerpers van het plan het zoo ruim gemaakt en
Trevor verwachtte, dat men er elke provincie nog wel een paar
kolonels aan zou laten toevoegen om nog meer personen bij het
welslagen te interesseeren.
De Prins was in een onmogehjke positie gemanoeuvreerd door
tegenstanders die heel wat handiger waren dan hij. Zij boden aan
de Orangistische landadel van de Oostelijke gewesten: promotie.
De Prins kon niets anders dan vragen om: zelfverloochening. Hij
deed dat. Hij wist geen uitweg. Een „temperament", dat onmiddellijk ter sprake werd gebracht, nl. dat men hem in deze promotie zou insluiten, niet als generaal, niet zelfs volgens het Geldersche voorstel van 1735 als tweede generaal, maar als luitenantgeneraal, verwierp hij met verontwaardiging. Trevor en Horace
Walpole, die juist in deze dagen weer voor een maand of vier naar
Den Haag kwam, waren van meening dat daar de redding lag.
„Het is een denkbeeld van hen die me geen goeds toewenschen",
schrijft de Prins in Augustus aan zijn schoonmoeder; „maar ik heb
reden om aan te nemen, dat men het Uwe Majesteit heeft willen
inblazen" *)» Hij had gelijk. Trevor had in zijn ofhcieele correspondentie duidehjk te verstaan gegeven, dat hij ervoor voelde.
„Should indeed", zoo had hij geschreven ), „the Prince's Provinces, with his Highness's approbation, condescend on this occasion to recommend their Stadholder to be a Lieutenant-General, I
do not think Holland and her adherents could refuse it, nor indeed
even to make his Highness the senior of the present promotion".
De reeds bestaande luitenant-generaals zouden dan dus vóór de
Prins tot het generaalschap zijn gekomen, als de drie oude heeren
die het nu bezetten, de eeuwige rust waren ingegaan (blijkbaar de
eenige die voor hen was weggelegd). Dat was meer dan de Prins
zich wou laten welgevallen. Uitvoerig, bladzijden lang, betoogt hij
aan de Koningin, dat zijn waardigheid het aanvaarden van een
rang onder die van generaal niet gedoogt ). Als Kapitein-Generaal
van zijn gewesten kon hij zich daartoe niet verlagen. Alle precedenten verzetten er zich tegen. Het zou zijn zichzelf en zijn gea

8

') In de reeds vermelde uiteenzetting.
) T.a.p.
') Als Bentinck een paar jaar later van zijn moeder hoort, dat de Koningin bij haar
leven de Prins tot het aannemen van de luitenant-generaalsrang had geraden, zegt hij
uitdrukkelijk, dat de Prins gelijk had met te weigeren; Br. Mus.
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slacht neerhalen. Maar wat dan? De Prins kon slechts zijn vrienden in de drie gewesten bezweren om nog langer pal te staan tegen
de algemeene promotie, waar hun zoons en neefs naar snakten, en
zóo van de andere de inwilhging van wat hij zijn recht noemde,
maar wat ten slotte toch volgens de constitutie aan de vrije beschikking der soevereine gewesten stond, af te dwingen. E n wat
een ongelijke strijd! Want voor de burger-regenten van Holland
had dat blokkeeren van de algemeene promotie de verschrikkingen niet, die het had voor de adellijke aanhangers van Oranje zelf.
Wat kans was er dat men met zijn opoffering van persoonlijk voordeel de Prins tot het gewenschte doel zou brengen ? Holland en
Zeeland hadden de tijd.
Maar één middel wist de Prins dan toch nog : als Engeland zich
zijn zaak maar wou aantrekken! „Een aanbeveling van de Koning
bij de Staten-Generaal, zijn steun in deze gelijk in alles wat mij
aangaat, dat alleen kan mij helpen om duizend onrechtvaardige
bezwaren te overkomen". Zoo besluit hij de lange uiteenzetting
aan Koningin Carolina, die hij 25 Augustus 1737 verzond. Zijn bekentenis van afhankehjkheid van een buitenlandsch vorst is al
niet meer verheffend dan het schouwspel van de handigheid der
Hollandsche republikeinen of van de baatzucht der Orangistische
officiersfamihes. En zij hielp hem niet eens!
De Koningin, zeker, was begaan met het lot van haar geliefde
dochter. Uit de enkele staaltjes die ervan bewaard zijn gebleven,
kan men zich voorstellen, met wat hevige, smeekende, bittere,
smartelijke brieven Anna haar bestookte. Het resultaat was, dat
de Koningin eind October of begin November aan Horace een opdracht zond om 's Prinsen belangen voor te staan waar hij kon, en
de Prinses stuurde tegelijk Duncan op hem af, de man in 's Prinsen
raad die hem altijd tot volhouden en doorzetten aanspoorde, om
hem wat vuur in te blazen. Wat zij verlangde was, dat de gezant
aan de Staten duidelijk zou maken, dat „though papa desires nothing for the Prince that could give them any uneasiness, he cannot see, with indifference, that some among them would exclude
him entirely out of the army, in which all his ancestors have always been employed" ). Maar Horace Walpole wenschte zich
niet te laten drijven. Hij verklaarde dadelijk ronduit, dat hij betwijfelde, hoe gaarne hij ook anders zou wenschen, of hij met het
1

») Goze, a. w., I, blz. 382. Daar ook het antwoord van H. Walpole.
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gebruiken van 's Konings naam iets goeds zou kunnen uitrichten
voor de Prins, dat hij integendeel vreesde, bij de zwakheid waartoe de Oranjepartij vervallen was, er zijn zaken nog maar meer
mee te bederven. Zelfs luitenant-generaal zou de Prins nu, meende hij, niet meer kunnen worden. Duncan verbruide het meteen
leelijk bij de invloedrijke staatsman, die hem te boek stelde als een
gevaarlijk stokebrand, aan wie vriend en vijand van de Prins de
schuld gaf van de impopulaire pohtiek die deze ten opzichte van
de promotie volgde. Maar iets doen moest Walpole toch, ook al
had hij geen officieele instructie ontvangen, zoodat in de officieele
gezantschapsberichten noch door hem noch door Trevor met een
woord van de zaak gerept wordt. De man die hij polste over de
kwestie was „de goede oude Griffier", en hij kon zich geen ongunstiger getuigenis over heel het beleid van de Prins wenschen om
naar Engeland over te brieven dan wat Fagel hem na eenig pressen als zijn meening over het geval te kennen gaf. Een optreden
uit naam van de Koning, oordeelt Fagel, zou geen andere dan
slechte gevolgen kunnen hebben, bijvoorbeeld dat men de Prins
expressehjk uitsloot, zooveel ontevredenheid heeft Zijne Hoogheid met zijn ophouden van alle promoties tegen zichzelf in het
leven geroepen. Ten gevolge van die pohtiek is het getal van zijn
vrienden, niet alleen in Holland, maar ook in de andere gewesten,
ten zeerste geslonken.
Na deze uitspraak van de vereerde staatsman was er geen denken meer aan, dat men in Engeland ernstig nog een interventie ten
gunste van 's Konings schoonzoon zou kunnen overwegen. Het is
moeilijk aan te nemen dat men er ooit ernstig aan gedacht heeft.
De ervaring die men het vorige jaar met de brief nopens het markiezaat had opgedaan, was niet bemoedigend geweest. Nu in ieder
geval had de gehate Horace gewonnen spel en Anna kreeg een
brief van haar moeder, waarin de pohtiek van haar man scherp
gekritiseerd en al zijn tegenspoed als zijn verdiende loon voorgesteld werd. Wanneer ik tenminste het ongedateerde stuk ), dat
het antwoord op zulk een brief geweest moet zijn, op zijn juiste
plaats heb gesteld, moet die brief met verwijten wel de laatste geweest zijn die Anna van haar moeder ontving, evenals dat antwoord zelf de Koningin op haar sterfbed moet hebben bereikt of
misschien niet levend meer heeft aangetroffen. 29 November
1

*) Engelsche correspondentie enz., blz. 114.
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kwam het bericht in Den Haag aan, dat de Koningin gevaarlijk
ziek was. Een week later volgde de tijding van het overlijden. Horace Walpole was dadehjk naar Breda gesneld, waar de Prins en
Prinses van Oranje toen vertoefden, om zijn troost te bieden in de
beproeving — althans zoo heette het, maar in werkelijkheid ging
hij in opdracht van zijn broer, de eerste-minister, die zelf zonder
twijfel op rechtstreeksch bevel van de Koning schreef, om tot elke
prijs te verhinderen, dat de Prinses naar Engeland zou komen ).
George II had blijkbaar meer dan genoeg van de klachten en verzoeken van Oranje. Het was een dehcate taak, en zonder de hulp
van de Prins, die Walpole zich genoodzaakt zag in zijn vertrouwen te nemen, zou hij er zeker wel niet in geslaagd zijn. Men
behoeft weinig verbeeldingskracht om te beseffen, welk een slag
de dood van haar moeder voor Anna was. Bitter teleurgesteld als
zij was over de houding die ook de Koningin ten opzichte van haar
mans moeilijkheden had ingenomen, zij wist toch dat zij bij haar
tenminste altijd een liefderijk gehoor zou vinden. De brief die zij
zoo kort geleden had verzonden, was bitter en wanhopig genoeg.
Maar wat kon zij van haar vader verwachten tot herstel van de
grieven, die ze daarin had uiteengezet!
Tegen drie beschuldigingen verweerde Anna zich in die brief. De
eerste was dat 's Prinsen gedrag gekenmerkt werd door „indiscrétion" — versta, door gebrek aan plooibaarheid, aan toegeeflijkheid jegens de Hollanders en Walpole. Zij voert daar weinig tegen
aan, vraagt slechts om bewijzen. De tweede was dat de verwarring
in 's Prinsen financiën afbreuk deed aan zijn aanzien. Hiervan
zegt Anna slechts, dat het hun schuld niet is, blijkbaar bedoelende
dat de moeilijkheden die men in Engeland gemaakt had met het
uitbetalen van de bruidschat, er de oorzaak van waren. De derde
was dat de raad van Duncan te veel werd gevolgd. Hierop is het
antwoord een verzekering dat Duncan niets te maken heeft met
het financieel beheer en een besliste weigering om een man, die
trouw gediend heeft — waarlijk geen veel voorkomend verschijnsel — te ontslaan.
Maar wat Anna het meest griefde, dat was, naar zij zegt, het bewustzijn, dat haar redenen toch niet aanvaard zouden worden.
„Het maakt me vaak", zoo schrijft zij, „neerslachtiger dan ik zeggen kan, als ik denk aan de aantrekkelijke vooruitzichten die ik
x
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het waagde te koesteren, indertijd toen ik nog in Engeland was, en
dan aan de zoo verschillende toestand van nu; en dat, terwijl er
maar één roep is in dit land van verbazing dat men zich in Engeland zoo weinig bekreunt om wat ons overkomt, die roep niet tot
u kan doordringen. Zij die het geluk hebben uw vertrouwen
te bezitten, nemen hun voorzorgsmaatregelen te goed. Zoodra wij
onze toevlucht nemen tot uw bescherming, haasten zij zich u een
lijst van grieven en valsche beschuldigingen tegen ons over te
leggen."
Men kan zich voorstellen, wat een welkom gast Horace in Breda
geweest moet zijn, ook al konden de Prins en de Prinses hem niet
doen blijken hoe ze over hem dachten. Meer dan ooit moesten zij
hem ontzien, al was er ook minder dan ooit van hem te verwachten. Wat de promotie-kwestie aangaat, daar was, nu de steun van
de Koningin hun ontviel, alle kans op medewerking van de kant van
Engeland natuurlijk vervlogen. Het ging er dan ook slecht mee.
't Is waar dat de Prins nog altijd de algemeene promotie wist tegen
te houden. In Friesland, ofschoon ook daar veel ontstemming bestond, was zijn invloed groot genoeg om het gewest zijn stem tegen
Van Rechteren's plan te doen uitbrengen. Stad en Lande was nog
steeds verdeeld en buiten machte om 'tzij voor 'tzij tegen te
stemmen. Gelderland was afgevallen. Dat was zeker een hard gelag voor de Prins, en hij het zich met de grootste-bitterheid uit
over de burggraaf van Lynden, want die had zich in deze zaak gekeerd tegen zijn gewezen leerling, „die hem met weldaden overladen had" ). Maar de stem van Friesland — van „de opregte vroome Vriezen", zooals Willem IV zei *) — was genoeg om heel de
promotie tegen te houden. Holland troostte zich ongetwijfeld over
dat échec, als het zag wat een verdeeldheid de zaak in de Oranjepartij had aangericht en hoe verbitterd de teleurgestelde officieren
en hun vrienden tegen de Prins waren. Het gaf bovendien de hoop
niet op, dat het te eeniger tijd zijn plan nog zou kunnen doorzetten. Meer dan eens schreven de Staten-Generaal in de volgende jaren aan Friesland en Groningen in de meest dringende bewoordingen om aan de belangen van zooveel ijverige en dappere officieren
te denken* en hun tegenstand op te geven. De Prins had al zijn in1

') Aldus de Prins zelf in een brief aan Walpole, waarover hierna blz. 58.
*) Aangehaald in een brief van de graaf van Limburg Stirum aan de Prins zelf, 15
April 1739 ;H. A.
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vloed noodig om de Friezen te doen volharden — in 1739 viel er
op éen kwartier al niet meer te rekenen en Trevor zegt te vreezen,
dat de Hollanders misschien zelfs wel op geld niet zullen zien om
de armoedzaaiers van Friesland aan hun kant te krijgen {12). E r
werd trouwens niet alleen om Friesland gestreden. Ik heb de correspondentie gelezen van de man die door Willem IV gebruikt
werd om Overijsel te bewerken, de graaf van Limburg Stirum ).
Waar het daar vooral om ging was te beletten dat Overijsel gehoor
zou geven aan de aandrang die weldra van Holland uit werd geoefend om het plan van Van Rechteren ter Staten-Generaal door te
zetten bij meerderheid. Vooral de stadsregenten — Deventer en
Kampen waren nog beter gezind dan Zwolle — heten zich belezen
om op dit punt de Prins ter wille te zijn. Maar die brieven van de
ijverige Stirum zijn vooral interessant, omdat ze een denkbeeld
geven van het eindelooze geschrijf en gewrijf, geknoei en gewroet,
dat over die zaak zijn gang ging, — en dat niet in Overijsel alleen.
In al de kleine provincies werden de leden door de afgezanten van
Holland deze kant en door die van de Prins de andere kant uitgetrokken. De Hollanders hadden het meeste succes, maar het resultaat was een grenzenlooze verwarring, een stilstand bijna van alle
reèele pohtiek, die er onvermijdelijk in betrokken werd.
Soms leek er zich voor de Prins nog wel eens een kans voor te
doen om iets van het betwiste terrein te winnen, maar de eene
vóór, de andere na ging in rook op. Zoo in 1738, toen de Zeeuwen
zich schenen te willen laten vinden voor een schikking van de markiezaatkwestie. Dat was een historie die groot gerucht maakte *).
In Augustus 1738 zond de Prins zijn opperstalmeester Burmania
naar Middelburg om onderhandelingen met de Staten te openen.
Zonder twijfel had hij van te voren onderhandsche verzekeringen ontvangen, dat men tot een compromis geneigd was. Hij van
zijn kant was ook in deze zaak eindelijk tot concessies bereid en
zelfs tot zeer belangrijke, — men zou haast zeggen dat hij wilde
opgeven waar het eigenlijk om ging. Want Burmania verklaarde
dat de Prins de regalia, de rechten die tot de regeering betrekking
hadden, wilde laten vallen, mits daarvoor schadevergoeding bekomende en mits de Staten van Zeeland hem dan investituur van
l

*) O. E. G. van Limburg Stirum; deze correspondentie op het H. A. Eenige brieven
van de Prins aan hem zijn uitgegeven in Kronijk H. G., 1850.
*) Zoo zegt Trevor: deze onderhandelingen hebben „no smallnoise in this country"
gemaakt; 3 Maart 1739, P. R. O.
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het markiezaat verleenden ). Dat laatste beteekende, dat de Staten h u n resolutie v a n November 1732 zouden moeten intrekken,
maar het was voor hen iets waard de instemming v a n de Prins
zelf met de vernietiging van zijn recht op de magistraatsbestelling
i n Veere en Vlissingen te verkrijgen. Tenminste, zoo oordeelde de
heer V a n Citters, de machtigste m a n i n Zeeland, burgemeester
van Middelburg, invloedrijk bewindhebber v a n de Oost-Indische
Compagnie, man v a n groot fortuin daarbij. V a n Citters, begeerig
de impopulariteit te bezweren, die de dévasselage v a n Veere
en Vlissingen de Staten op de hals had gehaald, had deze onderhandelingen uitgelokt en wilde ze tot een goed einde voeren. N a
de eerste besprekingen met 's Prinsen vertegenwoordiger — de
Staten hadden een commissie v a n drie aangewezen, waarin hij de
eerste viool speelde — begaf hij zich naar Den Haag om met de
leidende Hollanders, de Raadpensionaris, Halewijn, Obdam, Bassecour, te overleggen, want zonder Holland's goedkeuring kon
Zeeland geen stap doen. Alles ging naar wensen en V a n Citters
keerde naar Middelburg terug i n de meening dat hij gewonnen
spel had. Maar nauwelijks daar, werd hij onaangenaam verrast
door een brief van de Staten v a n Holland aan die v a n Zeeland (gedagt eekend 25 October 1738), die een heel ander geluid deed hooren — een straffe vermaning om aan de resoluties i n deze zaak
met Holland's instemming en steun genomen niets te veranderen
zonder Holland's voorkennis en goedkeuring. D i e brief was het
werk van Halewijn, die op eenmaal achterdocht had opgevat dat
V a n Citters te ver wou gaan met de Prins v a n Oranje. H e t was genoeg om de onderhandelingen i n de war te sturen. D e Staten v a n
Zeeland beraadslaagden lang en met groote hevigheid over een antwoord. Pas i n Januari 1739 kon er een worden verzonden, met een
meerderheid v a n vier tegen twee steden vastgesteld *), waarin de
Staten verzekerden nooit een verandering van resoluties voor gehad te hebben. V a n Citters nam zijn ontslag uit de commissie voor
de onderhandelingen en Burmania vertrok, niet zonder een afscheidsbrief waarin hij ongezouten zijn meening uitsprak over de
manier van doen v a n de Staten.
Was het inderdaad niet dwaas om een schikking v a n de hand te
1

*) Wat Blok hieromtrent zegt in zijn Geschiedenis, III, blz. 366, is dus onjuist.
') Ik weet niet welke die twee steden waren ; Trevor, wiens brief van 3 Haart ik
bier volg, zegt het niet.
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wijzen, waarbij de Prins het recht van de soeverein om zijn magistraatsbestelling af te schaffen ronduit wilde erkennen? Het was
evenwel niet alleen overmoed. De zaak is, dat men erachter was
gekomen, dat de Prins als schadevergoeding voor zijn regalia geen
geldsom verlangde, maar Zeeland's stem voor zijn toelating tot de
Raad van State en voor zijn benoeming tot generaal. Dat was wat
Halewijn niet wou dulden en Van Citters had zich door deze zaak
opeens zoo verdacht gemaakt bij de republikeinen, dat de algemeene haat zich, naar Trevor het uitdrukt, nog meer tegen hem
richtte dan tegen de Prins. Met zijn matadorschap in Zeeland was
het voorloopig gedaan (13). Zijn val was een waarschuwing voor
alle regenten om zich niet in te laten met de Prins van Oranje en
zoo beteekende heel de geschiedenis stellig nog een verzwakking
van diens positie.
Het doet al vreemd aan te zien, dat de Prins bereid was
ten gunste van zijn militaire bevordering afstand van zijn politieke
rechten in Zeeland te doen. De verklaring moet zijn, dat hij
de promotie-deadlock, die heel de officiersstand van hem vervreemdde, ondraaglijk begon te vinden en dat hij bovendien aan
zijn politieke toekomst.in ons land begon te wanhopen. Nog treffender blijkt dit uit een verrassend plan, waarmee hij in 1739 en
'40 schijnt omgeloopen te hebben. Hij schrijft erover aan Horace
Walpole in een brief, waarvan ik een kopie *) in Anna's hand op
het Huisarchief heb gevonden en die ik zou willen stellen in November of December 1739. Dat de stemming minder fier en weerbarstig is dan een jaar of wat geleden, blijkt al uit het feit, dat
Duncan nu „verwijderd" is, ook al wil zijn meester nog niet toegeven, dat hij aan iemand recht tot klagen had gegeven. Maar het
plan dat ik op het oog heb, getuigt daarvan nog sprekender. Het is
niet meer of minder dan dat Trevor de voornaamste Hollandsche
regenten zou polsen, of zij hun tegenstand tegen de zitting in de
Raad van State en de benoeming tot generaal niet zouden willen
opgeven, als de Prins zijn aanspraken op het stadhouderschap van
Holland opgaf „de la manière la plus ample". E r is van dat denkbeeld niets gekomen. Vermoedelijk hebben de Engelschen er zich

') Of is het een ontwerp? Willem I V was vaardig genoeg met de pen, maar Anna
was krachtiger persoonlijkheid en gaf hem dikwijls leiding; Engelsche correspondentie
enz., blz. 117.
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niet eens mee willen inlaten *). In ieder geval kan men uit hun houding tegenover de manoeuvre van Van Citters vrij zeker besluiten,
dat Halewijn en zijn geestverwanten er nooit van zouden hebben
willen hooren. Zij voelden zich sterk genoeg om Oranje de weg
naar het stadhouderschap en die naar het generaalschap beide te
versperren. En trouwens, zouden zij in zulk een afstand veel vertrouwen gesteld hebben ?
Het denkbeeld verdient opmerking vooral omdat het toont, hoe
ontmoedigd Willem IV in deze tijd was. Soms dacht hij er zelfs
aan het Nederlandsche stof van zijn voeten te schudden en
zich terug te trekken in zijn Duitsche landen *). Terwijl het hem in
de Republiek zoo tegenliep, werd hij juist een niet onaanzienlijk
Rijksvorst. Door het uitsterven van zijlinies concentreerden zich
de Nassausche bezittingen in zijn handen, ook al ging het hier evenmin zonder lang sleepende processen, waarbij George II, anders
dan in zijn Nederlandsche ambities, hem herhaaldelijk doeltreffende steun verleende (14). Maar Willem IV was opgevoed in de Nederlandsche traditie. Anna had er haar hart op gezet te heerschen in
Den Haag, niet in een Duitsch stadje van de zoo veels te rang. Zoo
bleven zij zich vastklampen aan hun ambities in ons land. De
Pruisische kroonprins, die weldra Frederik de Groote zou worden,
maar die nu nog speelde, of zich zoo hield, met Fransche philosophie en muziek, zag hen als de slachtoffers van onbeheerschte
staatszucht (15).

*) Ofschoon ook Lord Harrington erin gekend schijnt te zijn; vgl. Engelsche correspondentie, enz., blz. 121.
*) Blok, Geschiedenis, III, blz. 370.

V
Voorzooveel de Nederlandsche pohtiek aangaat had Engeland
in ieder geval volledig de handen afgetrokken van de Prins vart
Oranje. In de dépêches van de Engelsche gezanten uit deze jaren
komt zijn naam haast niet meer voor. Over de onderhandelingen
nopens Veere en Vlissingen in 1738 zendt Trevor enkel een retrospectief bericht, als alles afgeloopen is. In vraagstukken van buitenlandsche pohtiek wordt de Prins nooit geraadpleegd. Burgemeesters en pensionarissen van Amsterdam, de pensionaris van
Dordt en die van Haarlem, de Raadpensionaris, de graaf van
Wassenaer-Obdam, dat zijn de menschen die de Engelsche diplomatie tracht te winnen voor haar inzichten. Zij rekent slechts met
Holland. De Oranjepartij bestaat niet voor haar. En toch deed
zich juist nu een conjunctuur voor, waarmee men altijd verwacht
had, dat de Prins van Oranje zijn voordeel zou moeten doen.
Engeland raakte in oorlog met Spanje over handelsconflicten in
Amerika. De regeering was onwillig, maar de openbare meening,
allengs zich bewust geworden van Engeland's toekomst als koloniale mogendheid en aangevuurd door een hevige en krachtige oppositie in het Parlement, dreef haar. In het begin van 1739 trachtte zij nog een schikking met Spanje te doen aanvaarden, maar in
October verklaarde zij de oorlog. Voor en na was er haar ontzaglijk veel aan gelegen om de Repubhek met zich mee te krijgen, of
zoo zij al niet mee in de oorlog ging, dat zij althans krachtige protesten tot Spanje zou richten over de grieven die haar koopheden
zoo goed als de Engelsche tegen het Spaansch regiem inZuid-Amerika hadden. De Engelschen vreesden altijd, dat de Nederlandsche
koophandel zich ten koste van de hunne zou uitbreiden als Nederland onzijdig was in een Engelsche oorlog (5), maar bovendien hoopten zij dat Frankrijk zich niet zoo licht in de strijd zou mengen,
als het de Repubhek in postuur zag. Voor de Hollanders stond de
zaak eenigszins anders. Zij konden er natuurlijk niets op tegen
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hebben om van Engeland's moeilijkheden te profiteeren voor hun
handel, die werkelijk wel eens wat aanmoediging kon gebruiken,
en wat Frankrijk betreft, zij vreesden, in het verlammend besef
van hun krachteloosheid, juist niets zoozeer als dat ieder vertoon
van flinkheid eer provoceerend dan intimideerend zou werken.
Tegehjk echter was niemand, of bijna niemand, bereid het
bondgenootschap met Engeland als grondslag van onze veiligheid
op te geven. Horace Walpole, die in Juli 1739 weer voor een
maand of drie naar Den Haag kwam, terwijl Trevor een keer naar
Engeland deed, merkte wederom op, dat dit het geval was. Wel
had de hoop op een voordeelig handelsverdrag met Frankrijk,
waarover juist onderhandeld werd, eenige invloed, maar echte
Franschgezindheid was er toch zoo goed als niet. Integendeel, een
man als Wassenaer-Obdam, die vroeger wel tot Frankrijk geneigd
had, bleek nu geheel ontgoocheld. De Amsterdammers waren bezield van de beste bedoelingen. Op de zes kleine gewesten kon men
rekenen voor een resolutie ten gunste van een versterking van leger en vloot (11.000 man en 12 schepen). In Holland was bijna
iedereen ook daarvoor. En toch! toch bleek het besluit ertoe
bijna niet te nemen en werd het krachtvertoon, waartoe de Repubhek zich wilde opwerken, een jammerlijk vertoon van onmacht, toch had Walpole bitter weinig wil van zijn zending. Halewijn van Dordt werkte tegen en die éene stem van de negentien
in de Staten van Holland wist het besluit waar Engeland zoo om
drong, van de noodzakelijkheid waarvan de achttien andere leden
en de zes andere gewesten zoo overtuigd waren, of althans zeiden
te zijn, en dat in ieder geval de openbare meening met nadruk
wenschte, maanden en maanden lang op te houden.
De verwording van de regeermacht in de Repubhek was sedert
de dood van Slingelandt met schrikbarende snelheid voortgeschreden. Trevor had er al vaak de aandacht op gevestigd. In Januari
1738 b.v. had hij (gelijk hij al meer gedaan had) de jaarhjksche
Generale Petitie van de Raad van State overgestuurd, een stuk
waarin de Raad, als Generahteitslichaam, altijd gewoon was een
jammerklacht aan te heffen over de misbruiken die de regeering van de Repubhek overwoekerden. Het stuk van dat
jaar was scherper en bekwamer dan gewoonlijk. Het was nog
van de hand van Ten Hoven, die juist overleden was, toen
Trevor het opzond. „Gij zult er", schreef de gezant aan zijn.
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minister ), „de vele gebreken en ongerijmdheden in kunnen zien
die in de laatste tijd in de beginselen en de praktijk van de
regeering hier zijn ontstaan. Gij zult zien in wat een wrakke
en ontwrichte toestand deze machine geraakt is, die op haar best
toch maar uiterst ingewikkeld en log was; hoe moeilijk het voor
de bondgenooten" (d. w. z. de provinciën) „is om tot eenige gemeenschappelijke beslissing te komen op punten hoe belangrijk
ook voor hun veiligheid; en hoe onzeker de uitvoering dan nog
van een genomen beslissing; hoe weinig de provinciale regeeringen geleid worden of gebonden zijn door de raad of de stem van
hun gedeputeerden ter Generaliteit", enz. enz. Dit laatste, dat de
provinciale Staten hun macht minder en minder delegeeren, dat
de gedeputeerden niet meer als vroeger de invloedrijke mannen
uit een provincie zelf, maar jonge en onbeduidende agenten zijn,
had Walpole eenige jaren tevoren nog bij het leven van Slingelandt opgemerkt. Het was maar een symptoom van de kwaal, die
de Repubhek allengs geheel dreigde te verlammen, en die Trevor
raak beschrijft, als hij zegt ): „Patriotism was formerly deemed
to consist in twisting and strengthening the cords of the union,
but at present the pretenders to that character employ themselves much like some ladies I remember to have seen in Germany,
in picking a pieces and uhtwisting every thread and ligament of
this poor constitution." Het was de waanzin van het particularisme. Chaos en anarchie zijn de woorden, die telkens terugkomen
onder de pen van de Engelsche waarnemers. De Nederlanders die
het bederf zagen, zooals Ten Hoven, waren machteloos (x6).Ten
Hoven stierf trouwens onverwachts heel kort na zijn Petitie te
hebben geschreven en juist toen het er naar uitzag, of Fagel het
griffierschap toch nog aan hem zou kunnen overdragen. Dat was
een groot verhes en te meer, omdat de nieuwe Raadpensionaris
zulk een zwakke persoonlijkheid bleek te zijn. Telkens en telkens
weer klagen Trevor en Walpole, dat Van der Heim, bekwaam en
welgezind als hij is, zoo weinig zelfvertrouwen bezit, dat hij niets
op zijn eigen verantwoording durft doen, zijn meening niet durft
uiten voor hij die van de voornaamste Hollanders kent, geen leiding durft geven aan de Staten, geen besluit durft doorzetten
zelfs tegen een enkele stem.
1

a

') 21 Jan. 1738; P. R. O.
') In een brief aan Weston, 21 Januari 1738, P. R. O.

DORDT OBSTRÜEERT LEGERVERSTERKING

63

De geschiedenis van de resolutie tot versterking van landen zeemacht, die ik hiervoor al vermeldde, biedt een ontstellend schouwspel van pohtiek onvermogen. Als men ze in Walpole's en dan in Trevor's lange brieven leest, slepend van week
tot week en van maand tot maand, kost het moeite ze te gelooven. Van der Heim durft geen propositie doen, totdat de Amsterdammers er hem toe aansporen. Dan duldt hij Halewijn's obstructie weken en weken lang. Iedere dag weer vergaderen de Staten van Holland en praten, praten, al maar om die éene man te
overreden zijn stem bij de overweldigende meerderheid van achttien te voegen. Soms komt het tót bitse woorden, maar de stugge
republikein (dat was de rol die Halewijn zichzelf zag spelen) hield
stand. Er werd eindeloos geredekaveld over expediënten en temperamenten. Er werd heen en weer gezonden naar Dordt. De Staten van Holland, die nooit langer dan drie weken zaten, bleven
bijeen tot in de vijfde week, tot vlak voor Kerstmis. Toen eindelijk
gaf Halewijn toe, maar onder een voorwaarde, die het hem mogelijk zou maken zijn obstructie later naar hartelust te hervatten:
iedere stad werd gerekend zich zijn stem voorbehouden te hebben
voor de bespreking over de uitgewerkte buitengewone petitie, als
die van de Raad van State terugkwam. Maar bovendien, voor het
zoover was, verhepen er weer acht maanden. De andere gewesten,
die men eerst gezegd had dat met ongeduld op Holland's voorgaan wachtten, treuzelden nu nog veel erger, en de stadhouderlijke gewesten waren niet beter dan de rest. Bijna geen gewest stemde in versterking van leger en vloot zonder reserves toe. Friesland,
Groningen, Utrecht, alle verklaarden hun onmacht om, gelijk
Holland wenschte, tevens hun achterstand goed te maken. Alle
vijf de landgewesten verlangden bovendien, dat de uitgaven voor
de twaalf nieuwe oorlogschepen bestreden zouden worden uit het
last- en veilgeld, dat wil zeggen, dat Holland's handel ze zou moeten dragen. De hevige oneenigheden die nog altijd in Zeeland bestonden, heten dat gewest pas in Mei toe een besluit te nemen.
Maar toen verklaarde het zich evenals Holland tegen die bepaling
en Holland, dus versterkt, weigerde nu zonder meer toe te geven. Het kwam met een „temperament", waarover Zeeland,
Utrecht en Groningen weer maandenlang moesten beraadslagen.
Zeeland legde er zich het eerst bij neer, begin Augustus. Groningen bood het langst tegenstand. De voornaamste gedeputeerde
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van Groningen stond, naar men zei, sterk onder de invloed van
Halewijn. Men had natuurlijk licht tegen Groningen in kunnen
besluiten, de Geldersche president zou dit ook wel gewild hebben,
maar Holland wilde het sacrosancte beginsel van eenstemmigheid,
waar het zich op een kritiek oogenblik zelf achter zou kunnen verschansen, niet prijs geven. De Hollanders werkten dus wat zij
konden op Groningen — van de Stadhouder wordt niet gerept! —
en zoo kon de resolutie de 25ste Augustus 1740 dan doorgaan.
Een vol jaar was verkwist met het eindelooze heenenweergepraat.
„Veel averechtsche patriotten", verzekert Trevor, „lachen in hun
vuistje". Hun leek alle tijdverhes winst, als het op actie in Europa
aankwam. E n de voornaamste van die helden was Halewijn.
Halewijn, met wie Horace Walpole indertijd zoo goed had kunnen opschieten, stond bij de Engelschen nu als een tegenstander te
boek. Zij stelden in zijn mooie praatjes geen vertrouwen meer. Zij
zien, dat niets die man ter harte gaat dan zijn republikanisme,
zijn angst voor een stadhouderlijke restauratie. De overweging dat
een augmentatie een algemeene promotie onvermijdelijk zou maken en dat de Prins van Oranje moeilijk van zulk een promotie
zou zijn uit te sluiten (17), en dat bovendien mihtair vertoon
Frankrijk zou kunnen ontstemmen, dat onmin met Frankrijk tot
een herhaling van 1672 zou kunnen leiden, dat is heel zijn pohtiek,
en daarmee handhaaft hij zich als de held van een partij, de man
uit éen stuk, de man van beginsel, de man die doet aan nobele
houdingen en nobele betuigingen, de sobere republikein, die liever
te voet gaat dan in een rijtuig, zich schamel kleedt en veel geeft
aan de armen, graag spreekt van zijn offervaardigheid voor de
vrijheid van zijn vaderland en hoeveel kans hij loopt om metterdaad voor zijn beginsel te moeten boeten als De Witt! ) De ijdele
man, met dat al, die het Van der Heim niet vergeven kan dat hij
hem in de strijd om de opvolging van Slingelandt verslagen heeft,
en die er nu voldoening in schept hem in de Staten van Holland zijn macht te doen gevoelen, hem daar bij iedere stap de voet
dwars te zetten. E n Van der Heim was, en voelde zich, zoo weinig
daartegen opgewassen, dat hij er weldra over begon te denken
zich terug te trekken. Het griffierschap lokte hem aan als een veilige vluchthaven. In 1741, toen Fagel werd aangegrepen door een
x

*•) „He dreams sometimes and talks of being De Witted for his republican principles
as a gïorious thing"; H. Walpole, 28 Aug., 1739, P. R. O.
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kwaal, waaraari men verwachtte dat de oude man spoedig moest
bezwijken, werd er een heel plan op touw gezet om Van der Heim
Griffier van Hun Hoog Mogenden te maken en Gilles, de pensionaris van Haarlem, de komende man in de Staten van Holland,
„wiens gezag dagelijks toenam" ), in zijn plaats Raadpensionaris.
De Engelsche gezant, die goede betrekkingen onderhield met Gillis
en zoowel van zijn bekwaamheid als zijn welgezindheid een goed
denkbeeld had, en die tegehjk de ongeschiktheid vanVan der Heim
voor zijn tegenwoordige post klaar inzag, voelde er veel voor (18).
Er kwam niets van omdat Fagel, die bovendien gedaan zou hebben wat hij kon om zich door zijn neef die reeds als assistent in
zijn bureau werkzaam was te laten opvolgen, — volstrekt niet
stierf. In ieder geval was het gegaan zooals Halewijn voorspeld had in de dagen dat hij met Van der Heim naar het ambt
dong: „als Van der Heim het wordt, zal hij misschien invloed hebben in de Generaliteit, maar hij zal zwak zijn in Holland". In Holland was Halewijn de machtige man. Niets kan zonder hem gebeuren. Maar het zijn nu allen machtige mannen. „Vroeger was het
gezag van ministers als de Raadpensionaris en de Griffier", sclirijft
Horace Walpole ), „zoo aanzienlijk, dat men op hun inzicht kon
afgaan; maar nu staat deze regeering op zoo'n onvaste en wankelende grondslag dat men zich tot die heeren wendt, meer omderwille van de vorm dan om een leiddraad ten einde de meening van
de leden van Holland en van de andere gewesten te ontdekken of
een middel om die vast te leggen. En dit maakt het volstrekt
noodzakelijk voor een gezant om zijn toevlucht tot de pensionarissen der steden van deze provincie te nemen, alsook tot de bedrijvige en welsprekende leden van de Staten-Generaal, die door
hun intrigues en manoeuvres tot het beschikken over plaatsen en
ambten grooter invloed hebben bij de behandeling van zaken van
het grootste gewicht dan de voornaamste ministers zelf. De heer
Halewijn is nu in dat opzicht de machtigste." Maar zooals ik zei,
het waren nu allen machtige mannen. Het liberum veto was een
feit geworden en dat er minder lawaai, minder openbare verwarring bestond, dat was, naar Horace Walpole opmerkt, het eenig
verschil met de Poolsche landdag.
En als dit nu alles zoo was, zou men dan niet verwachten, dat de
1

a

') Aldus Trevor.
») 7 Juli 1739, P. R. O.
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Engelschen de Statenpartij als hopeloos opgaven, of althans naar
de roede grepen, waartoe de Prins en de Prinses van Oranje zich
immers zoo gaarne wilden laten gebruiken ? In zijn eerste gesprekken met de Amsterdammers had Horace Walpole met zooveel
woorden te verstaan gegeven, dat „een verkoeling" het onvermijdelijk gevolg zou zijn, als de Repubhek niets beters wist dan een
pohtiek van werkeloos toezien bij een crisis van zulk belang voor
Engeland. Maar hij was tevreden geweest met de betuigingen, die
hij ten antwoord kreeg. Ook Trevor ging voort met alle nadruk te
leggen op de goedgezindheid van de Hollanders. Het was maar
dat deze bouwvallige staat ) niet beter kon. Eens het Horace
Walpole zich ontvallen dat Halewijn met zijn pohtiek van obstructie wel eens het tegenovergestelde zou kunnen bereiken van
wat hij ermee beoogde, namelijk de val van zijn gehefde „vrijheid", zooveel odium haalde hij er zich mee op de hals. Maar dat
was in een brief van zijn regeering; zulke dingen aan de Hollanders te zeggen, daar wachtte hij zich wel voor. En in de grond
van zijn hart geloofde hij er niet hard aan. Hij en Trevor waren nu
zoover, dat zij het huwehjk van de Prinses Royaal aanzagen voor
de grondoorzaak van hun bekommernissen in de Repubhek en dat
zij het van heeler harte berouwden. Goeds, meenden zij, kon er
niet meer uit voortkomen. De Prins had door zijn onoordeelkundig gedrag zijn kansen op het stadhouderschap van Holland voorgoed verspeeld. Zij maakten geen gebruik van de roede, omdat zij
niet in haar deugdelijkheid geloofden. De Prins hielden zij voor
hopeloos onbekwaam en zijn partij door zijn eigen schuld reddeloos gecompromitteerd en verzwakt (19).
Toen Walpole aan Trevor de brief schreef, waarin hij die meening zoo onbewimpeld deed blijken, was er trouwens nog een ander rampje over Willem IV losgebarsten. Hij had zich het hevig
en persoonlijk ongenoegen van zijn schoonvader op de hals gehaald. Het is een geschiedenis die haar vermakelijke kant heeft. Ik
heb haar leeren kennen uit een pakje brieven op het Huisarchief )
waar Anna zelf bijgeschreven heeft: „cecy renferme tout le peaupouris tonchant Han(ovre)''. Het begint met een brief van Willem
IV, gedateerd uit Cassel (waar hij en de Prinses logeerden bij de
x

a

) „This decrepit state"; vgl. noot [13).
*) Lettres relatives au mécontentement de sa Ma. Britannique contre Msgr. le Princs
d'Orange son beaufils; Engelsche correspondentie enz. B. M. H. G., 1924.
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familie van zijn moeder) 5 Juli 1740, en gericht aan Von der Luhe,
een van 's Prinsen Nassausche ambtenaren, maar die op dit tijdstip blijkbaar een zending vervulde bij George II in Hannover,
waar deze vergezeld van zijn staatssecretaris Lord Harrington de
zomer doorbracht. De brief is in Willem IV's los en levendig Fr arisch
geschreven en gunt ons een blik in de weinig benijdbare gemoedstoestand, waarin hij in die dagen verkeerde. Het blijkt, dat de
Prins wenschte met zijn vrouw naar Hannover genoodigd te worden en dat hij wel niet verwonderd, maar daarom met minder geprikkeld was, omdat Von der Luhe die uitnoodiging niet had kunnen verkrijgen. Maar hij was niet van plan zich daar zoo maar
bij neer te leggen en Von der Luhe kreeg opdracht om dat ronduit
aan Lord Harrington te verklaren. „Ik beloof", schrijft de Prins,
„dat noch de Prinses noch ik ons gezicht in Hannover zullen vertoonen, als men er Prins Frederik en Prinses Mar ie niet ziet. Maar
als die er heen gaan, dan moeten wij op gevaar af van slecht ontvangen te worden het er op wagen, en als Prins Frederik er alléén
met zijn vader heengaat, dan zal ik moeten besluiten om alleen
naar Hannover te gaan. Ik kan dan in een herberg intrekken en
zal de Koning maar een paar dagen bij zijn lever en aan het diner
tot last zijn."
„De zaak", barst hij dan uit, „is te ernstig voor mij. Men is er in
de Repubhek maar al te wel in geslaagd de meening ingang te
doen vinden, dat de Koning volslagen onverschilhg en koel te onzen opzichte is. De tegenstanders triomfeeren, de vrienden zijn er
bedrukt om". Hij gaat voort op die toon, en vraagt dan bitter, of
men soms veel wil heeft van al dat ontzien van de hevigste republikeinen. „Heeft de Franschgezinde partij soms aanhangers verloren? Slaat de schaal integendeel niet naar die kant door?" E n
dan nog het moeilijkst te verduren van al: „nog met de laatste
post uit Den Haag drukt men ons zijn verwondering uit, dat men
van geen plan om ons naar Hannover te begeven hoort, terwijl
iedereen spreekt over de reis van Prins Willem en zijn zoon."
Men zal zich de opwinding beter kunnen verklaren, als men
weet wie Prins Willem en Prins Frederik en Prinses Marie waren.
Prins Willem van Hessen was een oom van Willem IV, broer van
zijn moeder, maar een man desalniettemin, waarmee hij sinds lang
op gespannen voet stond, ook al bracht hij hem juist nu een bezoek
in Cassel. De Prins was al door Willem III in Staatsche dienst ge-
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bracht, had daarin de Spaansche successie-oorlog meegemaakt, en
was nu generaal van de cavalerie en goeverneur van Maastricht.
Willem IV verdacht er hem van in 1727 met baatzuchtige bedoelingen tegen zijn insluiting in de algemeene promotie geïntrigeerd
en aldus mee de grond gelegd te hebben voor al zijn tegenspoed ). Inderdaad onderhield de Hes goede betrekkingen met
de Hollandsche Statenpartij. „De Amsterdammers aanbidden
hem", smaalde een van 's Prinsen getrouwen een paar jaar
later ). Willem IV maakte zich juist in deze tijd zelfs ongerust,
dat men zooal niet Prins Willem (die inmiddels regent van Hessen
was geworden )) dan Prins Frederik zijn zoon in plaats van hem,
de drager van de al te populaire Oranje-naam, in het stadhouderschap zou kunnen schuiven *). En dat te meer omdat Prins
Frederik in 1740 ook de hand van een dochter van George II
had verworven, van Prinses Marie. De Hollanders zouden misschien redeneeren, dat zij zich door zulk een benoeming even
goed de gunst van de Koning zouden kunnen verwerven, zonder
dat ze voor de vreemdeling uit Hessen bevreesd hoefden te zijn,
wiens macht in de Generaliteit bovendien door zijn onvermijdelijke rivaliteit met de Stadhouder van Friesland, Groningen en Gelderland beperkt zou worden. Willem IV had het daarom gewaagd
aan Walpole de hoop uit te spreken, dat de Koning aan Prins Willem van Hessen te kennen zou geven, „qu'il ne luy seroit pas agréable qu'il entreprit quelquechose au préjudice de celuy auquel il a
fait la gr ace de donner sa füle alnée". In plaats daarvan gaf George II aan het jonggehuwde paar zulk een blijk van vaderlijke voorkeur! Prins Frederik mocht wel voor 's Konings aangezicht verschijnen, terwijl Willem IV, die toch „la füle chérie" ) gehuwd
had, buiten zijn tegenwoordigheid gebannen moest blijven! Het
was onverdraaglijk!
Maar
les rois ont toujours raison. Von der Luhe beging de
ongelooflijke misslag van 's Prinsen al te openhartige brief aan
Lord Harrington te overhandigen en weldra kreeg Willem IV hem
1

2

8

B

») Willem IV aan Koningin Carolina, 25 Aug. 1737; Engelsche correspondentie.
») Van Limburg-Stirum aan de Prinses, 6 Februari 1742; ff. A. — 5 Nov. 1740
schrijft dezelfde aan de Prins dat Prins Willem in Den Haag is. „considéré et visité
de tout le monde, et de toutes les sept nations sans distinction de province"; ff. A.
") In 1730. Prins Willem's oudere broer Frederik, de rechtmatige Landgraaf, was
Koning van Zweden geworden.
«) Zoo zegt hij in de reeds vermelde brief aan H. Walpole.
') Zoo zegt hij zelf bitter in de brief aan Von der Luhe.
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terug met enkele van de minst onderdanige passages door de koninklijke pen onderstreept ). Blijkbaar had George II hem ingesloten in een briefje aan Anna, die hem, nog vóór zij en haar
man wisten wat Von der Luhe misdaan had, geschreven had om
hem, „mon cher Papa", te smeeken zijn andere kinderen niet zóo
boven hen voor te trekken dat heel de wereld hen in voUedige ongenade zou wanen.
„Vous avez tort, ma chère Anne", schreef de vertoornde Koning
(Herrenhausen 11 Augustus 1740) ,„de croire que j'aie changé de
sentimens a votre sujet, et j'aurois été charmé de vous voir icy et
de vous y embrasser. Mais par rapport a votre mary, la lettre impertinente qu'il vient d'écrire, lui en ferme la porte pour toujours".
Een paar genadige woorden tot slot konden de verpletterende indruk van de slag niet afwenden. De rest van de „pot-pourri" bestaat uit langademige brieven van de Prins aan George II en aan
Lord Harrington, waarin hij in de nederigste termen zoekt aan te
toonen, dat hij geen disrespect voor de „auguste personne" van de
Koning bedoeld heeft — men kan zich ücht voorstellen met hoeveel succes — en uit kladjes van Anna voor een brief aan haar vader, die ik in het volgend jaar stel (ze zijn als altijd ongedateerd),
en waarin zij smeekt om hem haar opwachting te mogen maken.
Alleen! In het éene ontwerpje vermijdt zij zelfs de naam van haar
man te noemen, in het andere daarentegen bidt zij om verlof voor
hem vergiffenis te mogen komen af smeeken.
Welk van de twee zij ook verzonden heeft, zooveel is zeker, dat
zij in Juli 1741 alleen in Hannover geweest is. Grovestins was blijkbaar vooruitgezonden om 's Konings goedkeuring te vernemen en
een dag of tien waren haar genadiglijk toegestaan. Een stuk of wat
brieven aan haar man geven een amusant verslag van haar bevindingen. Amusant, want zij merkt scherp op en bescluijft raak,
maar hoe weinig amuseerde zij zich aan het vaderhjk hof! Zij voelde zich dood ongelukkig, de „Stattlichkeit" benauwde haar niet
minder dan de maitresses, de eerste dag deed zij niets dan huilen
en de verschijning van de Koning enerveerde haar en prikkelde
haar zoodanig, dat zij vreesde met haar bezoek de zaken nog maar
meer te zullen bederven. Zoo erg werd het nu niet, maar, afgezien
van enkele explicaties met Lord Harrington en met de Hannoverx

l

) Vandaar dat het stuk in orginali op het Huisarchief ligt.
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aansche ministers misschien, iets goeds richtte zij toch ook niet
uit. De Koning ontweek alle vertrouwelijke gesprekken op in het
oog vallende wijze. Anna snakte iedere dag meer naar haar „Pip",
haar „adorable et déhcieux Pip", haar „eenige vriend ter wereld",
en het was met een vreugdekreet dat ze het verlof om te vertrekken aankondigde, geen dag later dan de tien die haar waren toegemeten. Er was niets veranderd in de verhouding tot de Koning.

VI
Ondertusschen was de internationale tóestand al dreigender geworden. Het was al lang niet meer alleen een koloniale oorlog tusschen Engeland en Spanje, wat Fran!krijK in de verzoeking bracht
om een nieuwe pohtiek van actie en avontuur op te zetten. Eind
October 1740 was Keizer Karei V I overleden. Zou de Pragmatieke
Sanctie in staat blijken de opvolging van zijn dochter Maria
Theresia in al de Oostenrij ksche erflanden te verzekeren ? De pohtiek van de Keizer was geheel beheerscht geweest door het streven
om van alle Europeesche mogendheden de erkenning van dat stuk
te verkrijgen en ten koste dikwijls van aanzienlijke concessies was
hij er inderdaad in geslaagd de een na de ander die erkenning te
doen geven. Het jongste verdrag waarbij de Zeemogendheden
zich tot bescherming van de bezittingen van het Habsburgsche
huis en tot handhaving van de Pragmatieke Sanctie hadden verplicht, was dat van Weenen, van 1731. Dat verdrag schreef voor,
voor zooveel de Repubhek betreft, dat zij binnen twee maanden
nadat zij daartoe was aangezocht 5000 man huitroepen zou stellen, en meer zoo dat niet voldoende bleek. Ook Frankrijk had in
1738 de Pragmatieke Sanctie erkend. Toch bracht 's Keizers dood
een angstige spanning te weeg. Zouden de tractaten stand houden
tegen eerzucht en landhonger ? De eerste slag kwam uit een onverwachte hoek. Een maand of wat tevoren was ook de oude Koning
van Pruisen overleden, wiens bijna waanzinnige prikkelbaarheid
hem en zijn land bij al zijn buren — en niet het minst te onzent!
— zoo gehaat hadden gemaakt. Temidden van een koor van vriendelijke verwelkoming was zijn zoon, die ook zooveel van hem te lijden had gehad, hem opgevolgd. De vriend van Voltaire, de philosophische fluitspeler, van hem zou de rust van Europa niets te
vreezen hebben. Maar in November nog verkondigde Frederik II
denkbeeldige aanspraken op Silezië, het Habsburgsche gewest dat
aan zijn eigen gebied paalde, en gaf ze uiterst reëele en soliede
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steun door het voortreffelijke leger, dat hij mee van zijn vader geërfd had, de begeerde landstreek binnen te voeren. Het was de
lont in het buskruit. Weldra maakte ook Beieren zich op om van
de gelegenheid te profiteeren en in Frankrijk was de mihtaristische
partij, waar de oude Fleury altijd mee te kampen had en die een
leider vond in de maarschalk de Belle-Isle, niet meer te houden.
In de Repubhek, oude, zwakke en vredelievende staat, was een
daad die de grondslagen van de Europeesche samenleving, goede
trouw en eerbied voor verdragen, zoo hevig aantastte, niet slechts
met ontzetting maar met felle verontwaardiging vernomen. In het
eerste oogenblik dacht niemand eraan te ontkennen, dat men
verplicht was Maria Theresia te helpen. Maar vervolgens die
verphchting uit te voeren, dat had meer voeten in de aard. Ook
Engeland trouwens trachtte eerst maandenlang er Maria Theresia
toe te krijgen het met de geduchte Koning van Pruisen op een
akkoordje te gooien — d.w.z. hem zijn eischen toe te staan en dan
van zijn hulp gebruik te maken tegen mogehjke andere aanvallers.
Maar voor zulk een koop was de fiere vrouw niet te vinden. De
toestand was duister en ingewikkeld. Tot diep in 1741 bleef er onzekerheid bestaan, wat Frankrijk doen zou en of er tusschen dat
land en Pruisen een verstandhouding bestond. Dat dit het geval
was, kon niemand meer betwijfelen, toen in het midden van Juli
Keulen — vanouds een vazal van Frankrijk en de aangewezen
verbmding tusschen Frankrijk en Pruisen's Westelijke bezittingen — mobiliseerde en tegelijk een Fransch leger onder generaal
Maillebois Duitschland inrukte. Terwijl dat leger zich in Westfalen begaf en zoowel ons land als Hannover leek te bedreigen, rukte
een ander in de richting van de Oostenrijksche landen om de
Beiersche aanval daarop te steunen. Trevor bericht, dat zijn gesprekken met de Nederlandsche staatsheden in die dagen uit niets
anders bestonden dan uit hartversterkende aansporingen van zijn
kant en van de hunne uit „exclamatory interrogations" als: „Wie
had het kunnen denken! Wat moet er gedaan worden! Wat zult
gij doen? Wat kunnen wij doen!" Er was een algemeen besef,
dat men aan de vooravond stond van een groote Europeesche crisis zooals er sinds de dagen van Lodewijk X I V geen geweest was,
en dat de Repubhek daarbij gevaarlijker dan ooit gelegen was —
nu op Pruisen volstrekt geen staat viel te maken — en dan nog in
») Aan Harrington, 25 Juli 1741; P. R. O.
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de hulpelooze toestand, waarvan men zich zoo scherp bewust was.
Het was niet enkel de stroefheid van de constitutioneele machine,
of de oude schuldenlast die de krachten vooral van de landprovincies toch al bijna te boven ging, er kwam juist in die jaren een nijpende duurte van levensmiddelen bij, die het armere volk in de
Hollandsche steden soms tot oproer dreef en die het de regeering
vrijwel onmogehjk maakte de kosten van versterking en uitbreiding van de weermacht uit nieuwe mdirecte belastingen te
dekken (20).
E n toch, in weerwil van al die bezwaren, er sprak zich in de Repubhek een fikscher stemming uit dan in jaren geschied was. Het
gevaar, nu zooveel duidelijker dan toen enkel de oorlog tusschen
Engeland en Spanje nog maar woedde, wekte op wat er nog aan
leven en kracht en durf in het Nederlandsche volk school. Trevor,
't is waar, heeft nog heel wat jammerklachten aan te heffen over
langzaamheid en besluiteloosheid, over goede bedoelingen verijdeld door de dwarsdrijverij van weinigen. Maar telkens verklaart hij toch goede moed te hebben. E r is een nieuwe geest vaardig geworden over de regenten, verklaart hij telkens en telkens
weer, ook al voelt hij zich verplicht te waarschuwen, dat men er
niet opeens al te fraaie resultaten van moet verwachten. Van der
Heim, zwaartillend als hij was, drukt er hem toch zijn voldoening
over uit, „dat zijn land nog niet geheel ontbloot is van moedige en eerlijke mannen" (21). Halewijn zelf was een oogenblik
meegesleept door de algemeene verbittering op Pruisen, maar op
hem gehjk ongetwijfeld op anderen kreeg de oude vrees voor
Frankrijk, voor oorlog en voor een Orangistische restauratie—alles in zijn geest onaf scheidelij k verbonden—spoedig weer de overhand. Maar de obstructie, waaraan hij zich toen weer bezondigde,
wekte thans nog veel heftiger ontstemming tegen hem dan in 1739
en dat niet alleen onder de gemeente, waar hij en Van Hoey als de
werktuigen van Frankrijk bekend kwamen te staan, maar in de
vergadering van Holland zelve ).
Want dit is van belang om op te merken: de Walpole-pohtiek,
als ik de pohtiek om samenwerking met de Repubhek te baseeren
op goede verstandhouding met de Hollandsche Statenpartij zoo
noemen mag, werd in deze dagen gerechtvaardigd. Het waren de
1

*•) 9 Sept. '41 schrijft Trevor b.v. dat Halewijn gedurig échecs lijdt in de Statenvergadering en dat hij daar nu bijna evenzeer verdacht is als impopulair erbuiten; P .R. O.
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Hollanders, die zich het meest overtuigd toonden van de noodzaak om krachtig op te treden. Meer, Holland werd zich opnieuw
bewust van zijn roeping om leiding te geven in de Generahteit in
de gevaarlijke nationale crisis die de Repubhek doormaakte, en
als Van der Heim nog altijd te weinig doortastend was om in die
taak voor te gaan, dan trachtten anderen daarin te voorzien,
voorzoover het mogehjk was — maar ongelukkigerwijze was het
niet mogehjk de tekortkomingen van de Raadpensionaris geheel aan te vullen. Niettemin, allerlei mvloedrijke Hollanders beijverden zich, niet alleen, zooals Trevor het eens uitdrukt ), uit bezorgdheid voor de pubheke zaak, maar ook omderwüle van het
aanzien en de waardigheid van hun gewest in de Unie. Daar waren
de edelen, van wie Wassenaer-Obdam onder de versche indruk
van Maria Theresia's roep om hulp aan Trevor verklaarde, dat hij
bereid was zijn koets ai te schaffen en zijn zilver te verpanden,
als het noodig was om de Koning van Pruisen in zijn bandelooze
heerschzucht en zelfoverschatting te weerstaan ). Hij was niet altijd heel vast in de leer van het Oude Systeem geweest, maar Trevor verklaarde zich nu ) zeer over zijn ijver voldaan. Naast hem
begon zijn gewezen pupil Willem Bentinck, heer van Rhoon, sterk
op de voorgrond te komen, éen van een groep van jongeren in de
regeering van de Repubhek, over het bestaan waarvan Trevor het
meer dan eens heeft *) en die volgens hem een open oog had
voor de zwakheden van de staat en bezield was van een mannelijker geest. Bentinck vond het soms noodzakelijk zijn gewezen
voogd een onzachte ruggestoot in de goede richting te geven ).
Hij was nu in de dertig. De tradities van zijn huis verbonden hem
aan Engeland zoowel als aan Oranje, en zoo het laatste totnogtoe
weinig pohtiek belang had, omdat in de regeering van Holland het
probleem van Oranjegezindheid en wat eraan vast zat nog niet gesteld was, de Engelsche relaties van Bentinck deden zich steeds
gelden. Eigenlijk voelde hij zich evenzeer Engelschman als Nederlander, méér misschien zelfs, en dat was voor een Nederlandsen
1
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*) 4 April 1741; P. R. O. Dat hij goed ingelicht was, blijkt uit notulen van Bentincks
hand van een vergadering van de Staten van Holland op 18 Maart 1741; Br. Mus.
») 17 Jan. 1741; P. R. O.
) 26 Sept. 1741: „M. Obdam, who of late distinguisb.es himself extreamly by his
firmness and application"; P. R. O.
*) B.v. 18 Nov. 1740. Fénélon, ze met een ander oog bekijkend, noemt ze „jonge
heethoofden"; A. A. E.
*) W. Bentinck aan Wassenaer-Obdam, 24 Jan. 1742, Br. Mus.
s
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staatsman een wonderlijke gemoedstoestand (2i ). Maar afgezien
van zijn politieke richting, die nu eenmaal door zijn geboorte
bepaald was en die hem vaak verleidde tot eenzijdigheid en partijzucht, was hij een persoonlijkheid, uitmuntend door moed en
overtuiging, begaafd met een waarachtige staatsmansblik daarenboven. Hij was bestemd om een belangrijke rol te spelen. E n
dan waren er in de eerste plaats de Amsterdammers, door wier
vuur Trevor verrast wordt en over wie hij lange tijd vol lof
blijft schrijven. Burgemeester Oorver, met wie Bentinck ook
vriendschappelijke betrekingen onderhield (22), was onder hen
de drijvende kracht voor deze pohtiek, maar ook Van de Pol en
vooral de pensionaris Bassecour verheugden de Engelsche gezant door hun welgezindheid. Eindelijk Haarlem en Rotterdam,
en in beide steden schijnen de pensionarissen *) de leiding gehad
te hebben. Halewijn, zooals ik al aanstipte, was weer de voornaamste tegenstrever. Het is ondertusschen de vermelding wel
waard, dat zelfs een hartstochtelijk oorlogsman als Bentinck geen
weerstand kon bieden aan de verlokkingen van een echte felle constitutioneele twist. In de zomermaanden van 1741 dreigde
een kwestie over de toelating van een hd van de Raad van State
(Torck van Rozendaal) in de Admiraliteit van Amsterdam heel
het raderwerk van de staat stop te zetten. Trevor kon inzien hoe
belachelijk en hoe schadelijk voor de goede zaak dat was, maar
Bentinck schreef over het geval met evenveel hevigheid als over
de wandaden van Pruisen of van Frankrijk (23).
In tusschen, dit stormpje woei over, en veel erger was de oppositie die uit de Generaliteit kwam. Daar nu waren het juist Friesland en Groningen die de meeste last gaven. Een van de twee besluiten, die de partij van actie wou doorzetten, moest in Maart
1741 eindelijk tegen de stem van Groningen in genomen worden.
Dat was het besluit tot een tweede legervermeerdering met
11.000 man. Groningen's protest werd zeker door niets anders ingegeven dan door een begeerte om zich aan het opbrengen van
zijn quote (niet meer trouwens dan een kleine 6 percent) te onttrekken ). Met het tweede besluit, om in samenwerking met Engeland toezeggingen van hulp te doen aan Maria Theresia en een
a

a

*) Jacob Gilles van Haarlem, Lambert van Neck van Rotterdam.
*) Zoo zegt Trevor, die Holland's besluit om in dit geval het geliefde beginsel van eenstemmigheid te krenken aanvoert als een bewijs, hoe ernstig de Hollanders het meenden
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laatste waarschuwing te richten tot Frederik, werd zoo lang getalmd, dat Engeland ten slotte alleen handelde ) en wat de Staten-Generaal daarna aannamen, was door een reeks van concessies en temperamenten heel wat voorzichtiger en tammer geworden dan wat men in de eerste opwinding had voorgesteld.
Daar had trouwens de Engelsche regeering zelf veel schuld aan
en als later in het jaar de goede stenuning onder de regenten van
Holland en de meeste andere gewesten bedorven werd om heel de
oorlog door nooit meer hersteld te worden, dan was dat het werk
van Engeland, of beter van George II. De buitenlandsche pohtiek
van Engeland, naar wij zagen, berustte, in de conceptie van de
Walpoles althans, op samenwerking met de Repubhek. Nog veel
meer, en met veel meer reden, was het omgekeerde het geval. Geen
actie van Nederland in de Europeesche verwikkelingen was denkbaar, tenzij men verzekerd was van de onvoorwaardelijke steun
van de machtiger Zeemogendheid. Moest men twijfelen aan Engeland's ijver om die steun te verleenen, dan schoot er bij de gevaarlijke ligging van het land en zijn inzinking van krachten weinig anders over dan stil te zitten en te bidden, dat Frankrijk ons mocht
sparen. Men moet bij het beoordeelen van onze buitenlandsche
pohtiek in de achttiende eeuw het feit van onze zwakheid en van
de kracht van anderen niet uit het oog verhezen. E r waren zelfs
Engelschen, die de toekomst voor hun eigen land donker inzagen.
Horace Walpole bijvoorbeeld kan zich al in de herfst van 1740,
nog vóór de onthulling van Pruisen's bedoelingen, niet voorstellen hoe er nog Hollanders waren, die hun geld in Engelsche staatsfondsen wenschten te beleggen. Het volgend jaar, als Frankrijk al
zijn krachten tegen Engeland wendde, zou de oorlog op Engelsche
bodem gevoerd worden, zoo voorspelt hij Trevor, en in een volgende brief weidt hij uit met mdrukwekkende cijfers over Frankrijk's geweldige macht ). Men behoeft er menschen als Halewijn of
Van Hoey geen verwijt te maken, dat zij de gevaren van de toestand
beseften, of dat zij oog hadden voor de bezwaren die een bondgenootschap met Engeland op zichzelf meebracht — dat die bestonden, zal in het vervolg van dit verhaal duidelijk uitkomen.
Wat men hen niet vergeven kan, dat is dat zij stilzitten verkozen
x

a

i) 24 Juni 1741 sloot Engeland een subsidieverdrag met Oostenrijk.
*) Brieven van 23 September en 3 October 1740, O.S.; Hist. Mss. Comm., XIV, blz.
55 vlg.
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uit andere overwegingen, uit vrees, vrees voor Frankrijk, vrees
voor het eigen volk, boven een pohtiek van samenwerken met Engeland, zelfs toen die nog kans bood — en de eenige kans — om
een waardiger rol in Europa te spelen dan die op een voorbarige
erkentenis van onmacht gebaseerd kon worden (24). Maar dat
neemt niet weg, dat de toestand de grootste voorzichtigheid gebood en dat men, nog eens, niets kon wagen tenzij zeker van Engeland.
Ongelukkig bestond er in ons land een niet geheel onverklaarbare neiging om snel achterdocht tegen Engeland op te vatten.
Men had geen onverdeeld gunstige herinneringen aan Engeland
als bondgenoot. Het verraad van Utrecht, toen een nieuwe regeering in Engeland was opgetreden, die de verbintenissen van haar
voorgangster met de Repubhek niet had willen erkennen, zich
rechtstreeks met Frankrijk had verstaan en met al de voordeden
van de gemeenschappelijk gevoerde oorlog was gaan strijken, —
het verraad van Utrecht was niet vergeten {25). Men voelde, dat
zijn ligging aan Engeland in iedere crisis een vrijheid van handelen
verschafte, die aan de kleine vastelandsche staat niet gegeven
was, en waarvan hij hcht de dupe kon worden. Het was dus met
alle reden dat, zooals Horace Walpole aan Trevor schreef, „all
the King's servants are of opinion.... that we should encourage
that spirit and vigour which has lately appeared in the States" ).
Maar in plaats daarvan handelde Engeland ten opzichte van Hannover, of veroorloofde de Engelsche regeering de Koning om als
Keurvorst van Hannover te handelen, op een wijze die wel niet
anders kon dan in de Repubhek de hevigste ergernis en zeer gerechtvaardigd wantrouwen wekken.
Het was al dadehjk begonnen, toen het eerste optreden van
Frederik van Pruisen Duitschland in rep en roer bracht. Met spanning wachtte men in Januari 1741 in Den Haag op voorstellen van
Engeland. Toen die eindelij k kwamen, behelsden zij als eerste punt
dat de Staten-Generaal beloven zouden de hulp in troepen (6000
man), waartoe zij volgens het tractaat van 1714 verplicht waren
ingeval van een invasie van Engeland, de Koning ook in zijn keurvorstehjke hoedanigheid te verleenen, als Hannover ten gevolge
van zijn bemoeiingen ten gunste van Maria Theresia werd aangetast. Dit punt schiep op zichzelf geen moeilijkheid. De Staten verx

*) Hist. Mss. Comm., X I V , I X , blz. 66 : 24 Jan. 1741 N.S.
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klaarden zich zelfs met hartelijkheid bereid, maar zij verlangden
in ruil voor die uitbreiding van hun verphchting een wederkeerige
toezegging namens George II als Keurvorst van gelijke Hannoveraansche hulp in geval de aanval hun gebied gold. Hierop antwoordde Harrington eerst ontwijkend, alsof hij niet begreep dat
die Hannoveraansche hulp boven de Engelsche volgens het verdrag bedoeld was. Trevor het zijn verontwaardiging over die houding van zijn nühister, die hij in vertrouwelijke brieven openlijk
uitsprak ), zelfs in zijn officieele dépêche duidelijk doorschemeren ). Maar Harrington haastte zich niet om het misverstand op
te helderen en Trevor zag zich genoodzaakt om op een oogenblik
dat alleen doortastend en eerlijk handelen zijn Hollandsche vrienden de noodige ruggesteun tegen weifelaars en dwarsdrijvers kon
geven, uitvluchten te zoeken en orakeltaal te spreken, totdat eindelijk de besliste weigering uit Engeland kwam om de gevraagde
wederkeerigheid toe te staan en daarbij de instructie om dus het
heele punt te laten vallen. E n toch was de bereidwilligheid van de
Staten om Hannover te hulp te komen een ernstig blijk van hun
goede bedoeling, want het was George's plan om van dat land het
centrum van zijn operaties ten gunste van de „Koningin van Hongarije" te maken, zoodat er alle kans was, dat op een nieuwe toezegging spoedig beroep gedaan zou worden. Is het wonder dat dit
begin een slechte mdruk maakte en dat enkel de tegenstanders
van actie voordeel hadden van zulk een onhandige poging van
George II om voor zijn gehefd keurvorstendom iets te krijgen zonder er iets voor in de plaats te geven?
Maar ten slotte was het denkbeeld dus afgeketst en de „goedgezinden" gingen voort hun uiterste best te doen om de geesten te
bewerken ten gunste van gemeenschappelijke actie met Engeland.
Aan optreden tegen Pruisen dacht men in Engeland toen al niet
meer. Eerst had George II, uit Hannoversche afgunst op zijn neef
en buurman, dat gewild. De Engelsche regeering had er aanstonds
meer voor gevoeld Maria Theresia tot een vergelijk met Pruisen te
pressen, opdat men zich gezamenlijk (Frederik verklaarde niets
hever te wenschen) tegen Frankrijk zou wenden. De slag bij Mollwitz, die Pruisen's militair prestige vestigde (April 1741), was vol1

a

') Dit blijkt uit Horace Walpole's apologetische antwoorden: Coxe, Memoirs of
Horatio Walpole, II, blz. 30.
*) Aan Harrington, 20 Febr. 1741; P. R. O.
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doende om George II, uit Hannoversche vreesachtigheid ditmaal,
van zijn aanvankelijke voornemens terug te brengen. Kort daarop trouwens koos Frankrijk openlijk partij voor Beieren tegen
Maria Theresia en zond een leger over de Rijn. Toen raakte
George II in geen mindere ontsteltenis dan de Nederlandsche
staatsheden over wier „exclamatory interrogations" zijn vertegenwoordiger in Den Haag zich vroohjk maakte. Tot ontzetting
van de Oostenrijkers weigerde hij de ratificatie van het Hannoversche verdrag dat tegehjk met het Engelsche de 21ste Juni was
gesloten ). Verzoening tusschen Oostenrijk en Pruisen werd voor
hem nu de conditie- sine qua non van daadwerkehjke hulpverleening en de Engelsche diplomatie was er nog slechts op uit om
Maria Theresia tot afstand van Silezië te bewegen. Frankrijk werd
nu de vijand. Maar voorloopig durfde George II ook tegen Frankrijk niet openlijk front maken.
Een van de wijzen waarop Frankrijk poogde de Repubhek van
Engeland te scheiden, was door haar opnieuw, evenals in 1733,
een neutrahteitsverdrag voor de Zuidelijke Nederlanden voor te
spiegelen, op voorwaarde echter, dat zij zich niet in de Duitsche
zaken mengen zou. Het was een denkbeeld, dat de partij van actie
in de Repubhek natuurhjk ver van zich wierp. Lord Harrington, die
zich toen met de Koning-Keurvorst in Hannover ophield, veroorloofde zich niettemin aan Trevor als volgt te schrijven ): „You
will exhort these gentlemen'' — de Raadpensionaris en de Griffier
—„in hisMaj 's name to exèrt all their credit and influence in the
States towards opening the eyes of their countrymen who have
been too long deluded by the cajoling assurances and insinuations
of the French party, and prevailing upon them to give their whole
attention to the dangers which now threaten the whole, and instead of abandoning themselves to a supine and unmanly resignation, as too many of them seem already to do, to be employing all
possible methods", etc. etc. E n wat betreft een neutrahteitsverdrag voor de Zuidelijke Nederlanden, „which, by your accounts of
the dispositions of people there, seems likely to be eagerly embraced by many in that Government, you will lett the Dutch Ministers know, that his Maj . can in no wise approve of their taking
such a step, as it would only tend to increase the present indolence
1

2

y

y

) Von Arneth, Maria Theresia's Erste Regierungsjahrt, I, blz. 233.
*) 9/20 Aug. 1741; P. R. O.
l

80

GEORGE II SLUIT NEUTRALITEITSVERDRAG VOOR HANNOVER

and inactivity of the Repubhek, and making them idle and unconcerned spectators of whatever calamityes may attend the rest of
Europe"; etc. etc. Dit is krasse taal als men bedenkt, dat de „ministers" die dus bepreekt moesten worden, uit zichzelf reeds hun
uiterste best deden om dat neutrahteitsplan af te weren en dat zij
daar vrij wel in slaagden. Maar hoeveel krasser wordt het niet, als
men weet dat in diezelfde dagen door een afgezant van George II
te Parijs besprekingen werden geopend over een neutraliteitsverdrag voor Hannover, dat hij door het leger van Maillebois bedreigd waande! *) E n erger nog dan dat, terwijl hij in zijn éene instructie zoo steil sprak, zond Harrington er een „afzonderlijke"
naast, waarin hij Trevor opdroeg om, als het dan toch tot een neutrahteitsverdrag tusschen de Repubhek en Frankrijk nopens de
Zuidehjke Nederlanden komen moest, te zorgen dat Hannover
daar in zou worden opgenomen. De gezant antwoordde, dat het volstrekt niet zeker of zelfs waarschijnlijk was, dat de Repubhek zulk
een verdrag zou sluiten, en dat hij die afzonderlijke instructie dus
zorgvuldig geheim zou houden. „Gezien hoe sterk gij mij beveelt
die stap te ontraden", voegt hij er met kwalijk verholen ergernis
aan toe, en laat niet na op te merken, dat die tweede instructie zeker als „een voorwaardelijke goedkeuring" van Z. M. 's wege
zou worden uitgelegd. Inderdaad, het hjkt, alsof George II als
Keurvorst zijn pohtiek als Koning graag zou hebben zien mislukken, zoo het keurvorstendom maar schotvrij kwam.
E n toen het op deze wijze niet ging, ging het op de andere. De
besprekingen te Parijs leidden tot een resultaat. 15 September
kwam er een brief van Van Hoey in Den Haag aan met het bericht, dat George II met Frankrijk overeengekomen was, dat
Frankrijk zijn keurvorstendom met rust zou laten, terwijl George
in zijn kwaliteit van Keurvorst de plannen en maatregelen van
Frankrijk en zijn bondgenooten niet zou weerstreven. In werkelijkheid beteekende dat, dat hij heel zijn Duitsche pohtiek prijs
gaf, dat hij zich geslagen bekende voor er een slag gevallen was.
Het beteekende, dat hij de Rijksdag te Frankfort door de Franschen het beheerschen en dat hij zich niet meer zou verzetten tegen de verkiezing tot Keizer van Maria Theresia's aanvaller, de
Keurvorst van Beieren. Met evenveel voldoening als Van Hoey
die bom pohtiek Den Haag binnenslingerde, met evenveel ontzetl

) De Broglie, Marie Thérèse et Frédiric II, II, blz. 33.
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ting zagen Trevor en zijn vrienden, de Raadpensionaris vooraan,
haar ontploffen. Trevor, die de maatregel zoo onverdedigbaar
vond als eenig Hollander maar doen kon, achtte zich niettemin
verplicht om nog voor het bericht bevestigd was, zich tegen de
mogelijkheid te dekken door aan wie het hooren wilde te verklaren, dat als het waar was, het getreuzel van de Staten om tot kloeke beslissingen te komen er de schuld van was. Stellig had dat
George II ontstemd ). Maar inderdaad vond de gezant, en schreef
onbewimpeld aan zijn minister, dat alles wat men zoo mooi op
weg was te winnen, met éen slag verloren was. Weken lang het
men hem nog in het onzekere, terwijl Van der Heim „met ware
zielsangst" hem bezwoer om het bericht tegen te spreken. De
„kliek" van Halewijn triomfeerde. Bassecour, die zoo vol goede
wil was geweest, schreef nu: „Quand de deux Alhés 1'un songe a
se conserver soy-même, que voulez-vous que 1'autre fasse?" E n
Trevor kon er hem slechts aan herinneren, dat de twee bondgenooten enkel de Zeemogendheden waren. De spitsvondige onderscheiding tusschen George U's koninkhjke en zijn keurvorstehjke hoedanigheid moest opgeld doen. Harrington wiesch zich de handen in
onschuld. Hij, zoo schreef hij uit Hannover, toen hij eindelijk kleur
moest bekennen, had met de transactie niets te maken gehad (25 ).
't Was een zuiver keurvorstehjke aangelegenheid. De Koning van
Engeland had geenerlei vei^hchting op zich genomen en hij bleef
dus wenschen, dat de Repubhek zich de handen niet tegenover
Frankrijk binden zou. Maar George II, die als Koning die geesteshouding maar niet begrijpen kon, bleek niettemin als Keurvorst
zoo goed als Halewijn voor de veiligheid van een vastelandsche
staat meer vertrouwen te stellen in vrede met Frankrijk dan in
hulp van Engeland.
E n behalve die practische les, wat te denken van de moreele kant
van het geval? Trevor, die over heel de geschiedenis diep verbitterd was, schreef in 1744, toen er nog vrijwat soortgelijke grieven
waren bijgekomen, aan een, geestverwant ):
„Nog iets wat de regenten hier ons verwijten, is het eeuwigdurend heenenweerzwenken tusschen 's Konings twee hoedanig1

0

2

') Zie Van Vloten's Leven en Werken van W. en O. Z. van Haren, blz. 135, waar een
brief van de gezant der Staten bij George II, Hop, aan Fagel uit Maart 1741 wordt
vermeld.
*) His*. Af*». Comm., XIV, blz. 95. Aan Henry Pelham.
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heden. Vandaag, zeggen zij, moeten de Koning en de Keurvorst
beschouwd en behandeld worden als een en dezelfde persoon;
morgen zijn er geen twee vorsten in Europa die minder intiem
met elkaar, of elkaar minder rekenschap schuldig zijn. Als het
gaat om een waarborg of een voordeel, dan moeten alle bondgenooten van de Britsche kroon als bondgenooten van het keurvorstendom gelden; maar komt het aan op een gevaar of een last,
dan is Hannover een afzonderlijke, onafhankelijke staat, geenszins betrokken in de maatregelen, of zelfs in het lot, van Engeland".
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In Engeland, begrijpelijk genoeg, wekte het geval evenveel verontwaardiging als in de Repubhek. Men voelde daar Hannover al
lang als een blok aan het been en dat de tweede George zoo goed
als de eerste altijd nog meer aan de belangen van „dat miserabele
keurvorstendom" dan aan die van zijn koninkrijk dacht, kwetste
de nationale trots. Wantrouwen in de „keurvorstehjke neigingen"
van de Koning — „low Electoral notions", zooals Horace Walpole
ergens zegt — en in de zwakheid van ministers om eraan toe te geven werd een van de machtigste factoren in het Engelsche politieke leven. De oppositie, die al zoo lang naar Walpole's plaats snakte en die eindelijk begon te gelooven dat ze aan haar doel zou raken, maakte groot misbaar over de vernederingen waarop de pohtiek van de regeering het land te staan kwam. De neutraliteit van
Hannover was lang niet het eenige wapen in haar arsenaal. Over
't geheel verweet men Walpole, de vredeminister, slapheid in het
voeren van de oorlog. De samenzweerders tegen Maria Theresia,
Frankrijk, Beieren, Pruisen, Saksen, had hij ten slotte volledig
vrij spel gelaten en de macht van het huis Oostenrijk, volgens de
traditioneele opvatting onmisbaar voor het evenwicht van Europa, leek in de winter van 1741 op '42 de ondergang nabij. In de
oorlog met Spanje was in de zomer een ernstig échec geleden (voor
Carthagena). De hevigheid waarmee dat alles in het Parlement en
erbuiten werd uitgesproken—want zich uit patriottisme van kritiek te onthouden, zooals in de laatste groote oorlog overal als regel
heeft gegolden, daar wisten achttiende-eeuwsche opposities in
oorlogstijd niet van! — die hevigheid maakte in het buitenland
natuurlijk veel indruk. Stellig versterkte ze de weifelzucht van
hen die toch hun vertrouwen in Engeland al verloren hadden,
maar de Engelschgezinden putten er ook wel hoop voor de toekomst uit. In ieder geval verlevendigde het hun moed, toen de
mannen die zoo dapper gesproken hadden in Februari 1742 inder-
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daad Walpole ten val brachten (26) — het scheelde maar weinig"
of hij werd in staat van beschuldiging gesteld — en zelf een regeering vormden, waarin Lord Carteret in plaats van Harrington
staatssecretaris voor het Noorden werd en tevens de leidende figuur, ofschoon niet de eerste-minister. Carteret's optreden beteekende een herleving van de oude Whigtraditie. Zijn invloed berustte echter voor alles op zijn persoonlijke gaven. Hij was een
briljant man, energiek en voortvarend, grondig kenner van vastelandsche pohtiek daarbij. Zijn zwakheid lag, behalve in de tegenzijden van zijn hoedanigheden — zijn kracht werd soms roekeloosheid, zijn zelfvertrouwen laatdunkendheid — in zijn geïsoleerdheid in het Parlement. De hertog van Newcastle en zijn broer
Pelham gingen van Walpole's vredelievende in zijn oorlogzuchtige
regeering over om met hun aanhang in dat gemis te voorzien. Zij
zouden weldra, evenals zij onder Walpole gedaan hadden, meer
voor zichzelf werken dan voor hem (27).
Ook in die sombere periode na het bekend worden van het Hannoversche neutraliteitsverdrag echter had de „goedgezinde" partij in de Repubhek zich weten te handhaven. De leiders, Van der
Heim, Obdam ), Bentinck, Gilles, hadden geen kamp gegeven.
Voor en na bleven zij slechts heil zien in vasthouden aan samenwerking met Engeland, hoe wonderlijk Engeland's Koning — als
Keurvorst! — zich dan ook gedroeg. Alleen Amsterdam was afgevallen — de invloed van Corver bleek er niet sterk genoeg ) — en
samen met Dordt voerde de machtige stad nu obstructie. Desondanks wist men eind November het Fransche neutrahteitsaanbod
formeel te doen afwijzen in de Staten van Holland en ofschoon het
besluit in de Staten-Generaal dreigde te blijven steken, Bentinck,
als voorzitter vanwege Holland „heeft de moed gehad", zooals Trevor het uitdrukt, om te concludeeren tegen een paar gewesten in
en de onwillige Van Hoey de instructie meteen toe te zenden. Langer duurde het met het voorstel tot een derde legeruitbreiding —
van 20.000 man — ,waar weer dagen en weken over werden zoekgepraat in de Staten van Holland en waar Van Hoey, altijd
van Parijs uit samenwerkend met Halewijn en Fénelon, een heele
actie tegen voerde met waarschuwingen voor de ontstemming
2

8

) Die echter voortdurend door W. Bentinck aangevuurd moest worden. Bentinck
aan hem, 24 Jan. 1742 en aan zijn moeder, 9 Haart 1742; Br. Mus.
*) Ofschoon hij in Februari 1742 weer burgemeester werd.
l
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vanFrarüaijk en dreigementen uit de koker van kardinaal Fleury.
't Was altijd weer dezelfde vermoeiende geschiedenis van eindeloos zwoegen en tobben om eenstemmigheid te bereiken, Amsterdam en Dordt tegen, conferenties met mvloedrijke voorstanders,
eerst Obdam dan Bentinck naar Amsterdam om pressie te oefenen
op de voornaamste regenten, eindelijk Amsterdam toegeven, maar
nu zich verschuilen achter voorwaarden, de promotie erbij gesleept (die langzamerhand natuurlijk nijpend noodig werd) met
de netelige kwestie van de Prins van Oranje waarmee men meende altijd alles te kunnen in het honderd sturen, dan eindelijk, vrij
onverwacht, eenstemmig en onvoorwaardelijk toegestemd: 1
Maart 1742, net als het bericht in Den Haag aankomt van het optreden van het kabinet Carteret.
Hoe het toegeven van twee zoo machtige steden als Amsterdam
en Dordt te verklaren? Op de conferenties waarvan zooeven sprake was, had men natuurlijk niet alleen met argumenten gewerkt.
E r was gedreigd, er was gelokt. Trevor geloofde ), dat de twee
steden hun tegenstand hadden opgegeven in ruil voor een stellige
toezegging van hun medeleden van Holland, dat de provincie nooit
zou toestemmen in de benoeming van de Prins van Oranje tot
generaal, waarop te verwachten was dat sterk aangedrongen zou
worden als straks de algemeene promotie aan de orde kwam (28).
Het is volstrekt niet onwaarschijnhjk dat er zoo iets gebeurd is.
Het is in elk geval opmerkelijk, dat er later in 't jaar, als de promotie van de Prins inderdaad de groote twistvraag in de Unie
wordt, van verdeeldheid in de Staten van Holland niets blijkt.
Niettemin, wat invloed men aan de manoeuvres der regentenpolitiek toekenne, de hoofdzaak is, naar het mij voorkomt, geweest, dat Amsterdam en Dordt gezwicht zijn voor de aandrang
van de openbare meening, die sinds de gebeurtenissen van de zomer van 1741 tot een al nog maar aanzwellende opwinding was
opgezweept. Het volk, dat de heeren zoo lang had laten begaan,
was wakker geschud door de Europeesche crisis. Het oorlogsgerommel aan de grenzen—in Augustus had het langs trekken van
het leger van Maillebois in Gelderland en Overijsel onder de landbevolking een ware paniek gewekt — had allerlei oude herinneringen doen herleven. Willem van Haren's Leonidas, dat hartstoch1

•) Aan Carteret, 9 Maart 1742, P| R. O.
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telijk te wapen tegen Frankrijk, verscheen juist in deze tijd en
maakte een geweldige indruk (29). Het pohtiek besef van het volk
beweegt zich langs eenvoudige en bij voorkeur langs de traditioneele lijnen. Frankrijk de erfvijand, Engeland de vriend en helper,
— onvermijdelijk volgde in die geloofsbehjdenis Oranje de leidsman, en men voegde er zelfs Spanje nog graag bij, dat goed op
Oranje rijmde en dat nog oudere brieven had op de rol van erfvijand dan Frankrijk (30). Hannover—George II — de Walpoles
— dat waren overwegingen voor politici, niet voor de menigte. E n
er was zeker iets moois in die eenvoud, er zat kracht in en meer
wijsheid misschien dan in de wehngehchtheid van Halewijn of
Bassecour. Van der Heim en zijn medestanders in ieder geval voelden zich geruggesteund door een zoo krachtige beweging in de
volksgeest als er — zoo zegt Trevor misschien met eenige overdrijving — sedert 1672 niet geweest was. Het was zonder twijfel
een uiting van gezondheid en alleen op die wijze, dat had de geschiedenis van de laatste dertig jaar voldingend bewezen, was het
mogehjk om in de zuchtende en krakende staatsmachine nog eens
wat gang te brengen.
Zelfs zoo, ongelukkig genoeg, konden de dwarsdrijvers nog
heel wat tijd verloren doen gaan. Zij voelden zich echter niet
veilig genoeg om pal te staan. Zij zijn zich bewust van de impopulariteit van hun houding. Als in het begin van 1742
Fénelon naar Amsterdam komt, durft niet éen burgemeester
hem in zijn huis ontvangen ). Als de meerderheidspartij in de
Staten, tot het uiterste gedreven door de koppigheid van Halewijn,
besluit tot een deputatie naar Dordt om de regeering van de stad te
wijzen op het ondraaglijke van haar eenzame tegenstand, schrikken de Dordtsche gedeputeerden zoo van het vooruitzicht van de
opspraak die zoo'n ongewone stap zou wekken, dat zij haastig toegeven ) — om vervolgens, weliswaar, met chicaneuze voorwaarden te komen, die nog alles stop zetten. Van der Heim, uitgeput,
ziek van de eindelooze worsteling met altijd dezelfde groep van
menschen in Holland en in de Generaliteit, verklaart in December
1741 in een lange rede in de Staten van Holland, dat hij, ontmoedigd door het gebrek aan resultaat van al zijn moeizaam werken,
met het afloopen van zijn commissie (Maart 1742) zijn ontslag wil
x

a

*•) Trevor aan Harrington, 13 Febr. 1742; P. jR. O.
•) Ib., 2 Febr. 1742.
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nemen. Misschien tot zijn eigen verwondering — Slingelandt
dwong zijn „meesters" herhaaldelijk met dat dreigement, maar
Van der Heim was uit ander hout gesneden — maakte die verklaring diepe indruk. De tegenstanders deinsden terug voor het odium dat het aftreden van de zwakke man op hen zou werpen, en
zoo droeg ook dit incident er toe bij om hen in hun schulp te doen
kruipen (31). Niet alleen werd Van der Heim in Maart 1742 met
vlag en wimpel herbenoemd, niet alleen luisterde men vol eerbied
naar zijn strafpredikaties voor hij zich die eer wou laten welgevallen; ook Fagel moch^de groote voldoening smaken van zijn neef
Hendrik Fagel naast zich in het Griffiersambt geplaatst te zien.
De anti-Engelsche groep die bij de benoemingen van een jaar of
wat her zoo'n hoog woord had gevoerd, hield zich nu koest ).
Trevor hangt het volgend tafereel op van de stemming die op
het eind van het jaar 1741 in de Repubhek heerschte (32):
„The thunder, which this country has for some time past heard
so composedly growl at a distance, seems now ready to break over
its head. lts present agitation and distraction is proportionable to
its danger. 111 humour and ül words grow very general here. Many,
even amongst the reputed Republicans, begin to tax their present
governors and government as unequal to the present exigency
of the State. Parties begin to affect popular distinctions: our
friends have reassumed the old appellation of Gueux, whilst the
neutralists and French party call them Princemen, and English
Pensioners. The Clergy also begin to cry out loudly against the
Whore of Babyion, as the Populace, with moresense, do against
Intendants. In short, everytlühg seems ripe for some revolution
and unless the few opposers to the projected augmentation do, as
indeed I hope they will, quickly acquiesce therein, they may possibly come to repent too late of their obstinacy."
Een revolutie. Het woord zit in de lucht omstreeks deze tijd.
Ook in de correspondentie van Willem IV met zijn vertrouwden
komt het telkens voor. Men moet het niet al te tragisch opvatten.
Onder de constitutie van de Repubhek moest door „revolutie" geschieden, wat in onze tijd eenvoudig door een kabinetswissehng
plaats grijpt. E r was geen andere manier om de heefschende partij
ten val te brengen dan geweld of de bedreiging ermee — en er was
1

>) Trevor aan Carteret, 30 Maart 1742; P. R. O.
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al een traditie dat het gewoonlijk met het laatste afliep. Het gedurig praten over revolutie, de aandacht die vriend en vijand aan
de onrust van het volk begonnen te schenken, het beteekende niet
anders dan wanneer wij zeggen, dat een regeering zwak staat, dat
zij gediscrediteerd is en het wel niet lang meer maken zal. Dat was
de toestand. De Staatsche regeering had zichzelf overleefd. Zonder twijfel waren sommige republikeinsche voormannen „welgezind" (volgens de uitchnkking van-de Engelsche gezant), de Raadpensionaris voorop, maar een man als Halewijn had in zijn onverstand de republikeinsche zaak in de oogen van het publiek meer
dan ooit vereenzelvigd met de zaak van bukken voor Frankrijk en
van destructief particularisme. Bovendien, de gemeente had zonder twijfel gelijk, als ze het systeem de schuld gaf van het ellendige
figuur dat de staat maakte: want de meerderheid van de regenten
mocht dan het goede willen, ze kon het immers nog niet dan met
tergende langzaamheid en altijd onvolledig uitvoeren. Dat de
Prins van Oranje totnogtoe geen bewijzen had gegeven van eenig
inzicht dat het systeem verwerpelijk was, of zelfs maar van de bekwaamheid van een partijleider, dat was weer éen van die overwegingen van politici, die het volk niet weerhielden om van Oranje
heil te verwachten.
Trevor zelf, die tot voor kort zoo weinig van de Prins had willen
weten, begon te gelooven, dat het tij gekenterd was. In Januari
1742 schrijft hij ), dat hij op zekere punten instructie verlangt,
„seeing events may hourly arise, which may make me stand in
absolute need thereof". Een van die punten is: „whether, upon
any uhforeseen commotion of this country tending to introducé
some alteration in the present constitution of its unwieldy government, his Majesty thinks it more for his Royal service that I should
underhand foment the same and try to direct it to any particular
object, or else confine myself to be a simple spectator and passively await the final issue of it". Trevor had vroeger al wel eens opwellingen gehad om zich voor Engeland's belangen van de Oranjepartij te bedienen ). Maar van de afgeleefde Walpole-adnrinistratie viel in dit opzicht niets meer te verwachten. „You will be
sensible", antwoordde Lord Harrington ), „of the great dehcacy
1
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*) 9 J a n . ' 4 2 ; Br.
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attending it (your question), of the consequences of any foreign
minister 's appearing to be engaged in raising commotions in the
government where he resides, and I believe you wül yourself be
persuaded that till his Maj'esty shaU see more clearly into the probable strength and other circumstances of such an insurrection, as
also into the particular object of it, he can send you no positive
directions thereupon". Carteret evenwel, toen hij een maand later
van deze instructie op het Foreign Office kennis kon nemen, vond
haar al te voorzichtig. Hij stond, in de eerste maanden althans,
ietwat onafhankelijker tegenover de Koning dan zijn voorganger.
Hij trachtte de Prins van Wales, die ijverig aan de oppositie tegen
Walpole had meegedaan, tegen zijn vader uit te spelen,
een pohtiek die bij de onljekwaamheid van de Prins weinig kans van slagen had, en waar hij dan ook dra van terug kwam. Toch heeft het
aanvankelijk allicht eenige invloed gehad, dat de Prins van Wales
George U's afkeer van Anna's echtgenoot niet deelde ). In
ieder geval zond Carteret Trevor een nieuwe instructie, die hem
zeker ook nog niet veel steun gaf voor een pohtiek van inmenging,
maar die hem toch de handen wat vrijer het. „As this is an affair
of the utmost dehcacy", zoo schreef hij *), „his Majesty would not
have you give any manner of jealousy to those who are not in the
interest of that Prince. But yet, if there should be such a disposition towards hun in the Nobles or Populace as to raise the said
Prince, his Majesty would not have those inclinations checked,
but leaves it to your prudence to manage this affair in such a manner that, if any good turn should happen in the Prince's favour,
his Majesty should have in some degree the favour of it. But yet
his Majesty wül not interfere in any of their domestick affairs so
as to give any jealousy or uneasiness upon that head".
1

Ook de nieuwe minister hield nog vrijwat slagen om de arm.
Deze instructie zou Trevor niet tot onvoorzichtige daden verleiden. Wel zou ze hem de gebeurtenissen in de Repubhek met een
ander oog doen volgen en het was duidelijk, dat er maar iets
hoefde te gebeuren om de Engelsche machthebbers van waakzaam afwachten tot ingrijpen te doen overgaan. Maar er gebeurde niets.

») Aldus W . Bentinck, in deze zelfde tijd, Archives, S u p p l é m e n t , blz. 8.
*) 26 Feb./9 Maart 1741/2; P. R. O.
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Dat kwam in de eerste plaats doordat Amsterdam en Dordt,
zooak ik al opgemerkt heb, de wijste partij kozen en hun tegenstand tegen de derde legeruitbreiding opgaven. Maar het kwam
toch zeker ook doordat het de Prins van Oranje zoowel aan prestige als aan doortastendheid en slag van handelen ontbrak. Wat dat
eerste betreft, de houding van Groningen kan het geen goed gedaan hebben en Friesland maakte het nog erger. Telkens bleek,
dat de Prins, al kon hij de Friesche Staten in het geweer brengen
voor zijn persoonlijke belangen, ze heel slecht in de hand had als
het om buitenlandsche pohtiek ging. In het begin van 1741 had de
provincie geadviseerd dat hulpverleening aan Maria Theresia onmogelijk was, tenzij men er zich met Frankrijk (dat immers ook
tot de onderteekenaars van de Pragmatieke Sanctie behoorde!)
over kon verstaan ). Kort daarop had men een andere instructie
aan de gedeputeerden gezonden, nl. om zich met het Hollandsche
rapport te conformeeren. Maar in Januari 1742 werden de gedeputeerden weer onaangenaam verrast door een instructie om toch
voor het aanknoopen van onderhandelingen met Frankrijk over
een neutrahteitsverdrag te werken. Het besluit daartoe was volgens
Trevor bij overrompeling genomen, tijdens de afwezigheid van de
Prins van Oranje, en terwijl enkele „goedgezinden" ongesteld waren. De gedeputeerden waren zoo goedgezind als wie ook. Willem
van Haren was de voornaamste hunner en hij maakte in het begin
van 1742, zooals ik al herinnerde, geen klein gerucht in den lande
met de publicatie van zijn Leonidas. Kort tevoren *) had hij al de
verstoordheid van Fénelon opgewekt door in een warme discussie
ten huize van een Utrechtsch gedeputeerde, waar de Fransche gezant en hij elkaar toevallig ontmoetten, uit te roepen, dat Frankrijk de schuld was van al Europa's rampen. Fénelon was opgestaan en heengegaan, had zich bij zijn regeering beklaagd, die er
Van Hoey over aansprak, en had nog geruime tijd naderhand Van
Haren, telkens als die president van de week was, genegeerd. Van
Haren nu had die nieuwe instructie naast zich willen neerleggen,
maar men gaf er van Friesland uit ruchtbaarheid aan en hij moest
ze wel uitvoeren. In het Secreet Besogne, waar men volgens geweten stemde, bleef hij natuurlijk de andere partij steunen.
Was Willem IV, die zoo ijverige dienaren had, zelf wel zoo heel
1

"•) Adolf Beer, Holland und der Oesterreichische Erbfolge-Krieg, blx. 305.
•) Trevor bericht het incident 21 November 1741; P. S. O.

FRIESCHE EN NASSATJSCHE CONSIDERATIES

91

ijverig voor de goede zaak i n deze dagen? H i j heeft soms voor het
minst geweifeld of het niet beter was aan- de Friesche neiging
tot obstructie van de Hollandsche oorlogspolitiek toe te geven.
Op die wijze, zoo redeneerde hij, zou hij zich niet alleen onaangenaamheden i n zijn eigen provincie besparen, maar i n de verwarring die daardoor i n de Repubhek gesticht zou worden, k o n hij
misschien zijn eigen voordeel vinden (33). Bovendien, als George I I
besmet was met Hannoversche neigingen, hij, die immers juist
zoo belangrijke bezittingen geërfd had, was het niet minder met
Nassausche. I k stipte aan, dat de Friesche resolutie genomen werd
i n zijn afwezigheid. E i n d Januari 1742 was de Prins namelijk naar
de Rijksdag te Frankfort getogen, waar de Keurvorst v a n Beieren,
pretendent op Maria Theresia's erflanden, onder de pressie der
Fransche wapenen tot Keizer werd verkozen. V a n die Keizer, een
pop i n de handen v a n Frankrijk, moest hij een gunst verzoeken en
hij verkreeg ze. De betwiste Nassau-Siegische erfenis werd hem
toegewezen ). I n deze tijd, toen de berichten uit Engeland, waar
Walpole tot zijn v a l neigde, zoo bedenkelijk luidden (34), en die uit
D e n H a a g onder de invloed der Hannoversche neutraliteit a l niet
veel beter, voelde W i l l e m I V niet veel voor de r o l van Leonidas.
Hij voelde meer, zooals hij aan een vriend bekende, voor die v a n
„citoyen oublié" *). V a n der H e i m mocht, terwijl hij zijn Duitsche
belangen verzorgde, het bijna stuurlooze schip v a n de Nederlandsche staat tusschen de klippen zien door te loodsen, — V a n der
Heim, uit wiens bittere klacht tot Trevor over de relaties die George U ' s verwanten v a n Hessen met de Beierscheschijn-Keizer onderhielden *) we kunnen afleiden wat hij v a n Willem I V ' s tocht
gedacht moet hebben.
1

Maar 's Prinsen onwil om v a n de omstandigheden partij te trekken k w a m voort uit dieper grond dan zijn pohtiek als Duitsch
Rijksvorst of als Friesch Stadhouder, 't Was een kwestie van persoonlijkheid. E e n aantal v a n zijn vrienden en aanhangers begonnen te begrijpen, dat er op een gegeven oogenblik een daad noodig
zou zijn. A l s zij v a n revolutie spraken, verstonden zij dat de
Prins een handje zou moeten helpen. A l i n 1738 had V a n L i m b u r g
*) O. v. L(aar), Het Leven van Willem den IV (1752), II, blz. 11.
') „Brief aan O. van Stirum, 4 Jan. 1742, (Huisarchief)", Blok, Geschiedenis, III,
blz. 427.
') Trevor aan Carteret, 16 Maart 1742; P. R. O.
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Stirum erop aangedrongen (35), dat hij zich, het voorbeeld van
zijn voorzaten volgende, de gunst van het volk, v a n de troepen,
van de predikanten zou winnen, — van de laatsten vooral, die
toen reeds van de preekstoel af uitvoeren tegen de weifelmoedige
pohtiek v a n de regeering. „Veel goede patriotten meenen, dat de
zaken op deze voet niet lang zullen kunnen voortgaan en dat gij
op uw hoede moet zijn en a l uw voorzorgsmaatregelen treffen".
N u voegden de Engelschen hun opwekkingen bij die v a n de dienaren v a n het huis. D a t Trevor met de nieuwe instructie v a n Carteret iets heeft uitgevoerd, is mij niet gebleken. Maar i n A p r i l 1742
kwam een buitengewoon gezant hem versterken. L o r d Stair, generaal i n het Engelsche leger, en een vurig voorstander v a n krachtig optreden tegen Frankrijk, moest i n de eerste plaats trachten
de regeering v a n de Repubhek tot meedoen aan de nieuwe pohtiek v a n actie over te halen en een gemeenschappelijk veldtochtplan met haar beramen. Maar hij kreeg tevens kopie van die i n structie betreffende de Prins v a n Oranje en vond er houvast genoeg
aan om enkele vertrouwden van de Prins een wenk te geven. De gegevens die i k daaromtrent heb aangetroffen (36) zijn te sporadisch
dan dat i k een goed samenhangend verhaal v a n Stair's bedrijvigheid op dit gebied zou kunnen leveren. Het schijnt dat hij i n het
begin v a n J u n i de Prins het verzoeken hem een vertrouwd persoon toe te zenden, een verzoek dat de Prins i n eenige verlegenheid bracht, want hij wist niet wie te kiezen. H i j wees eerst zijn
secretaris De Back aan. Daarna kwam Burmania i n Den Haag,
misschien i n verband met deze zelfde zaak. Dat Stair het over de
verheffing tot stadhouder hebben wou, vermoedde de Prins enkel.
Of hij gehjk had, blijkt niet recht. Pas tegen het eind van J u l i vermeldde Burmania een uitspraak van de Engelschman die daarmee verband hield, een uitspraak trouwens tot De B a c k ) , aan
wie hij gezegd had „last te hebben niets te sparen, wanneer er een
beslissende slag voor U . H . te doen v i e l " . D i t was duidelijk gesproken. Vóórdien had Stair zich meer bedektehjk i n dezelfde
geest tot Burmania zelf uitgelaten.
Maar Willem I V ontving zulke aansporingen zonder geestdrift.
Hoezeer de achterafzetting hem ook i n de ziel griefde, hij wilde
zelfs de schijn vermijden van op een omwenteling aan te
1

') „M. de Bek."; het zou ook Bentinck kunnen zijn.
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sturen. Burmania noemt dat rauwe woord even onverschrokken als Limburg Stirum, en al prijst hij, in antwoord ongetwijfeld op tal van bedenkingen en bezwaren, zijn meester's
voorzichtigheid (de hoveling kon niet minder), hij geeft hem tevens te verstaan dat hij gereed moet zijn. Ook knoopt hij daar nog
(zeer verstandige!) beschouwingen aan vast over de uitgebreide
macht, waarvan de Prins zich bij een revolutie behoorde meester
te maken om des te beter in staat te zijn ingrijpende hervormingen door te zetten. Zulk geschrijf kan Willem IV enkel nog maar
meer verontrust hebben. Hij wilde de macht wel, maar niet om
hervormingen door te zetten. Hij had nu zelfs, onder invloed van*
Onno Zwier van Haren, opwellingen van wantrouwen in de bedoelingen van Engeland, maar het was toch zeker wel voornamelijk
zijn gekwetste zucht tot constitutioneele ordelijkheid die hem
daarvoor ontvankelijk maakte. De Staten waren en bleven voor
hem de soeverein, en hij wilde dat zij hem tot stadhouder zouden
benoemen, niet omdat het ongeduld van de gemeente hen daartoe
dwong, maar omdat zij, geleerd door de traditie, door de nieuwe
rampen van het vaderland, desnoods eenigszins door de voorlichting van de Engelsche gezant, tot het inzicht kwamen, dat het algemeen belang het eischte. Nu noch later wilde hij het volk aanvoeren tegen de heeren. Afwachten tot de rijpe vrucht hem in de
schoot viel, dat was en dat bleef zijn pohtiek. Eigenlijk vond hij
trouwens dat zij met de promotie moesten beginnen, en daarvoor
zou hij Stair's voorspraak hever gehad hebben dan zijn belofte
van steun bij de een of andere gevaarlijke onderneming ). „Een
beslissende slag" wagen, zooals Stair wilde, dat lag niet in zijn
aard. En zoo het hij, al had Carteret de bakens voor hem verzet,
het getij verloopen.
Als hij op dat punt zelf niet zoo onzeker geweest was, had hij de
kwestie van het algemeen beleid der buitenlandsche pohtiek tot
punt van aanval kunnen kiezen. Want in weerwil van wat wij weten omtrent de „welgezindheid" van de voornaamste leden der
regeering, er bestond daar nog heel wat aarzeling, heel wat halfheid, en nu er in Engeland met Carteret een man van doortastender pohtiek was opgetreden, kwam dat des te meer aan het licht.
Was eerst de Repubhek, hoe weifelziek ook toen, nog meer tot
daadwerkelijke hulpverleening aan Maria Theresia geneigd gex

*) Vgl. hierna, blz. 102 en noot (43).
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weest dan Engeland, nu waren de rollen omgekeerd. Het was onmogelijk oorlogzuchtig genoeg te zijn naar de zin van de nieuwe regeering, en vooral naar die van de nieuwe buitengewone gezant, Lord Stair, wiens ijver de bedoelingen van die regeering zelf
vaak nog ver voorbijsnelde.
Met de Staten en hun „ministers" kon Lord Stair, ofschoon hij
er zich op beroemde dat hij in ons land was grootgebracht en in
hun eigen taal met hen kon spreken, het niet altijd heel goed vinden. Hij was te weinig diplomaat voor de omgang met die voorzichtige en op de vorm gestelde heeren, teveel de driftige vuurvreter, wiens gedachten meer waren bij de expeditie tegen Frankrijk (die hij niet alleen verwachtte, maar die hij hoopte te zullen
aanvoeren) dan bij de expediënten noodig om de pensionaris van
Dordt onschadelijk te maken. Een invasie van Frankrijk, terwijl
de Fransche legers nog in Duitschland en in Bohemen werden bezig gehouden, was zijn hevelingsdenkbeeld en het was een openbaar geheim, dat hij er op rekende Parijs te zullen nemen. De reserve van de Hollanders, zelfs van goedgezinden als Van der Heim
en Fagel en „zijn oude vriend" Obdam, verraste hem onaangenaam. Zij van hun kant moeten van zijn avontuurlijke plannen
wel wat geschrokken zijn en zijn declamaties tegen Frankrijk, de
eeuwige vijand, die hij zelfs in zijn officieele brieven naar huis niet
kon inhouden, kunnen hem bij de nuchtere regenten weinig goed
gedaan hebben. Een oorlog met Frankrijk in verbond met Engeland werd maar door weinigen gewenscht (37), ook al verlevendigde de moed naarmate de Oostenrijksche wapenen voorspoediger
werden en vooral toen Frankrijk in Juni zijn bondgenoot Pruisen
verloor. De vrede van Breslau, waarbij Maria Theresia, hoe bitter
het haar ook viel, Frederik de Groote met het betwiste Silezië afkocht, was een groot succes voor Carteret, die bemiddeld had. Het
Fransch-Beiersche leger in Bohemen raakte nu weldra leehjk in de
klem. Hierin zag de partij van actie in Engeland een schoone gelegenheid om het Fransche gevaar voor een generatie de kop in te
clrukken, maar dat was geen pohtiek die in Nederland heel gemakkelijk ingang vond. Natuurlijk waren er enkelen als Bentinck, die
in Carteret een man naar hun hart zagen en wie zelfs Stair niet te
ver ging. Aan het andere uiterste stonden de geestverwanten van
Halewijn en Van Hoey, die luide waarschuwden dat de oorlog van
karakter veranderd was, dat het geen Nederlandsen belang was
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om nu Maria Theresia's wraakzucht te dienen of Engeland te helpen bij zijn imperialistische plannen. Daartusschen bewoog zich
de meerderheid, de gematigden die de leiding van Van der Heim
volgden. Zij zagen op tegen een oorlog met Frankrijk, maar minder met ieder bericht van een Fransche nederlaag in Duitschland,
en voor alles wilden zij als het eenigszins kon met Engeland blijven
samenwerken. In de grond was dit een ver van zelfstandig politieke positie, ofschoon verdedigd met de traditie, dat ons land
slechts in verbond met Engeland zijn vrijheid tegen Frankrijk kon
bewaren en dat het slechts zóo aan de Europeesche pohtiek kon
deelnemen. E r was een alternatief. Frankrijk was niet voor algemeen aannemelijke vredesvoorwaarden te vinden, maar het bood
de Repubhek een neutraliteitsverdrag voor de Zuidelijke Nederlanden aan. Dat zou de Republiek in staat gesteld hebben in
rustige veiligheid toe te zien. Maar de traditie van groote mogendheidspolitiek was nog te sterk. Hoe uitgeput men zich ook gevoelde, men wilde nog niet abdiceeren (38). In de volgende jaren bood
men aan die verzoeking herhaaldelijk weerstand, en in een beperkte zin was dat ongetwijfeld een uiting van volkskracht. Het
gevaar was maar, dat Engeland de zwakkere bondgenoot, die zich
aan het bondgenootschap vastklemde als een drenkeling aan de
reddingsboei, in oorlogen zou meesleepen die slechts Engeland's
belang konden dienen. E r waren wel enkelingen die dat gevaar erkenden en die bij voorbeeld betoogden dat de phraze over het
behoud van het Europeesch evenwicht niets was dan een dekmantel van Engelsche zelfzucht ). Maar voor de Staten was het te
moeilijker om zich tegen exploitatie door de groote bondgenoot te
verweren, omdat over 't algemeen het Nederlandsch pubhek klaar
stond om hen bij de eerste opwelling van zelfstandigheid tegenover
Engeland te beschuldigen van lafhartigheid tegenover Frankrijk,
zoo niet van verraad, en tegelijk om de verheffing van de Prins
van Oranje te roepen, 't Is waar, dat het in 1742 zeker nog overtuiging was, wat Van der Heim en zijn voornaamste medestanders
trouw deed bhj ven aan het Oud Systeem.Vrees voor de Oranjepartij wordt pas later een factor van beteekenis om de Staten vatster
aan Engeland te binden (39). Toch waren er ook nu al ernstige
strubbelingen met de bondgenoot.
1

"•) Dit vindt men b.v. betoogd in Bedenkingen over het evenwigt van Europa, Knuttel,
No. 17168.
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Ik heb al doen uitkomen, dat Lord Stair niet de geschiktste
man was om de nieuwe koers van Engeland bij ons te lande aannemelijk te maken. Het trof ook slecht, dat hij beginnen moest
met een besluit van zijn regeering mee te deelen, dat een uitstekende aanleiding aan de „kwaadgezinden" verschafte om wantrouwen in haar bedoelingen aan te kweeken. Dat was een besluit
tot het uitzenden van een Engelsch expeditie-leger van 16.000
man naar de Zuidelijke Nederlanden. De bedoeling was om aan de
wereld, en aan Nederland niet in de laatste plaats, te toonen, dat
het de nieuwe regeering meenens was, en dat men van haar verwachten mocht, dat zij haar bondgenooten niet aan haar lot zou
overlaten. Maar voor onze staatsheden waren de Zuidelijke Nederlanden altijd een teer punt. Engelsche troepen in de Vlaamsche
havens in het bizonder, dat konden vooral de Hollandsche handelssteden niet zonder onrust aanzien. Bovendien zag men in deze
maatregel van bescherming de ernstigste gevaren. Zou hij in
Frankrijk niet als een provocatie worden opgevat? De Franschen
hadden, zeker wel om de Zeemogendheden niet op te schrikken,
tot dusver de Oostenrijksche Nederlanden met rust gelaten. Nu
begonnen zij aanstonds troepen op hun Noordgrens te verzamelen.
Als men dit alles beschouwde in het licht van de krijgszuchtige
ontboezemingen van generaal Stair, dan was er reden genoeg tot
ongerustheid en het spreekt vanzelf, dat de Fransche gezant deed
wat hij kon om die aan te wakkeren ). En toch, al had men Stair
een opmerking over die troepen in Vlaanderen gemaakt die hem
alleronaangenaamst aandeed ), toen Fénelon wat later in de zomer kwam met een aanbod van zijn regeering om de bemiddeling
van de Repubhek te aanvaarden, kreeg hij nul op het rekest. De
wending die de zaken in Duitschland hadden genomen, sedert de
afval van Frederik II, en die Frankrijk zelfs gedwongen had het
leger van Maülebois van onze Oostgrens weg te trekken, kon niet
anders dan de Fransche invloed in ons land, die voor zulk een groot
deel op vrees berustte*), verzwakken. Tegelijk was Frankrijk nog
steeds niet bereid zijn werktuig de Keurvorst van Beieren, die
de ijdele titel van Keizer met het bezit van zijn erfland had moeten
1

2

>) Zie Wagenaar, XIX, blz. 346.
*) Stair aan Carteret, 22 Hei 1742; P.R.O, — De brieven van Staiz bevinden zich
niet onder de gewone gezantschapsberichten, maar onder de verzameling Military
Expeditiom in de Foreign State Papers.
*) Dit merken de Fransche gezanten zelf meer dan eens op.

DE STATEN DELIBEREEREN OVER HULPCORPS

97

betalen, in de steek te laten. Het eischte ) niet alleen restitutie van
zijn keurvorstendom, maar zelfs gebiedsvergrooting (Voor-Oostenrijk) voor hem, terwijl Stair met de Oostenrijksche gezant
praatte over een bhjvende annexatie van Beieren bij Oostenrijk,
waartegen de „Keizer" met Fransen gebied (Elzas-Lotharingen,
Franche Comté, Metz, Toul en Verdun) zou worden schadeloos
gesteld *). Zoo ging de oorlog in Duitschland voort en Engeland
maakte zich op om er het volgend jaar krachtig aan deel te nemen.
De Repubhek zat in het schuitje en moest meevaren.
De vraag was maar, hoe krachtig haar deelneming zijn zou. E n
weer slaagde zij er niet in om een behoorlijk figuur te maken. Heel
het jaar 1742 — terwijl Engeland al troepen in Vlaanderen had —
werd verpraat. In Holland moest eerst een commissie uitmaken,
dat men volgens het verdrag van Weenen tot telken jare aanzienlijker hulpverleening verplicht was en dat men met geld niet volstaan kon, als de aangevallen partij, Oostenrijk, troepen verlangde. Troepen zenden werd door de voorstanders van actie noodig
geoordeeld, al was het alleen maar omdat het bijna onmogehjk
bleek om de kleine gewesten de reeds toegestane gelden te doen
opbrengen. Bovendien hoopte men als belooning voor het uitzenden van een leger te bedingen dat de oorlog niet in de Zuidelijke
Nederlanden, maar ver van de grenzen van de staat zou worden
gevoerd, en zelfs aan de pacifisten hield men voor dat alleen als zij
ook te velde verscheen, de Repubhek iets doen kon voor de vrede »). E r werd nu voorgesteld om 20.000 man uit te zenden. Maardat had nog heel wat voeten in de aard. E r werd op de gebruikelijke
wijze obstructie gevoerd. De opponeerende minderheid trachtte
voorwaarden aan haar consent te verbinden. Franlrxijk, werkelijk
benard door de omkeer in Bohemen, steunde haar door gedurig
over vrede te praten en de Repubhek daarbij op de meest eervolle
wijze de bemiddeling aan te bieden *) Toch gaf Amsterdam toe, ofschoon bedingend dat tegelijk een vredelievende uiting gedaan zou
worden. Ten slotte hing alles op de stemmen van Dordt en DenBriel.
Eind December werd besloten tot een plechtige bezending van die
l

*•) In Juli, toen Fénelon de Raadpensionaris over het op touw zetten van algemeene vredesonderhandeling aansprak.
) Vgl. Von Arneth, a. w., II, blz. 488, noot 25.
•) Fénelon aan de Koning, 1 Jan. 1743, A. A. E.
) Begin September bood Frankrijk zelfs aan, dat de Republiek Duinkerken zou
mogen bezetten zoolang de oorlog duurde.
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twee steden,—puur tijdverlies, oordeelde Bentinck (40). Het middel werkte inderdaad niets uit. Het besluit werd ten slotte tegen de
protesten van Dordt en Den Briel in genomen en ter Staten-Generaal gebracht. Hier was Torck van Rosendael de ziel van de tegenstand (41). Hij had echter slechts zijn kwartier van de Veluwe, niet
heel Gelderland, achter zich. Utrecht was van de provincies het
meest beslist tegen (42). Groningen was weer naar gewoonte hopeloos verdeeld ). In Zeeland en Overijsel ging het besluit er ook
niet zonder harde strijd door. Maanden lang duurde het, voordat
de Staten-Generaal zich konden uitspreken en eenstemmigheid
was onbereikbaar. Maar Holland had 2 Februari al besloten, dat
men het met een meerderheid zou wagen. 17 Mei werd toen een
resolutie genomen door Holland, Zeeland, Overijsel en Friesland.
Daarmee was de ellende nog lang niet aan een eind. Behalve dat
Friesland het pas genomen besluit bijna dadelijk weer ongedaan
scheen te willen maken — daarover weldra meer —, was er nu nog
een resolutie noodig om de troepen het marschbevel naar Duitschland te verstrekken en bijna werd daar heel de strijd weer overnieuw om gestreden. Bovendien zaten er in de Raad van State, die
meer in 't bizonder met de uitvoering van een maatregel als deze
belast was, verscheiden slechtgezinde personen (Rosendael zelf
om te beginnen), die een stille obstructie voerden *). Zoo verstreek
maand op maand van het seizoen dat voor actieve operaties geschikt was. Het Engelsch-Hannoversche leger had zich verzameld,
was onder George II in eigen persoon door Duitschland opgetrokken, had de overwinning bij Dettingen behaald, voor het Nederlandsche hulpcorps onder de graaf van Nassau ), eindelijk en ten
laatste, in Augustus 1743, er zich bij kwam voegen.
.Friesland had, ik zei het al, aan de kritieke resolutie van 17 Mei
meegedaan, schoon er groote oppositie te overwinnen was geweest, en Groningen had zich moeten onthouden. Meer dan eens
was hun houding gedurende de langgerekte beraadslagingen, die
aan dat besluit voorafgingen, hoogst dubbelzinnig geweest. In Juli 1742 haalden Stair en Trevor als staaltje van de „anarchie" die
in de Repubhek bestond zelfs aan, op hoe wonderlijke wijze juist
x

8

*) Stad tegen Ommelanden. Volgens een bericht in de A. A. E. had de stad besloten voor te stemmen met 13 tegen 11 stemmen!
) Trevor aan Carteret, 13 April 1743; P. R. 0; Bentinck aan zijn moeder, 12
Juli 1743; Br. Mus.
') Willem Maurits van Nassau-Ouwerkerk, 1679-1753.
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die twee provinciën weer trachtten zich aan de verphchtingen, die
zij ten aanzien van de derde vermeerdering op zich genomen hadden, te onttrekken *). Zij noemen daarbij de Stadhouder niet. Maar
het is duidehjk, dat er in heel deze zaak van Willem IV bitter weinig kracht was uitgegaan. Bentinck van Rhoon had zijn best gedaan om hem wat van zijn geest in te blazen. Juist in dit jaar 1742
begon die zich tot de Prins te wenden met politieke vertoogen en
beschouwingen, vermaningen en adviezen. Hijzelf kende als het
om buitenlandsche pohtiek ging geen aarzeling en geen twijfel.
Voor hem was Frankrijk de macht van het kwade in Europa, de
Fransche pohtiek „onbestaanbaar met de beginselen van een goede samenleving, of zelfs van menschehjkheid" *). Maar schrijvend
aan Willem IV gebruikte hij minder hooggestemde argumenten.
Dan legde hij er vooral nadruk op, dat 's Prinsen eigenbelang zijn
voorgaan in de tegenstand tegen Frankrijk vorderde. Een tegenovergestelde pohtiek, of zelfs lauwheid, zou hem, zoo waarschuwt
hij telkens weer ), de steun van Engeland kosten, dat nu immers
van ganscher harte voor een doortastende pohtiek was. Door
krachtig de partij van actie bij te staan, zou de Prins, volgens
Bentinck, zich de gunst en de achting van Engeland weer kunnen
verwerven, waar, zoo meende hij in Maart 1742 nog, de invloed
van de Koning, reddeloos slecht jegens zijn schoonzoon gestemd,
na de val van Walpole door die van de Prins van Wales zou worden opgewogen. Daarin vergiste Bentinck zich, zooals wij al gezien hebben *). Spoedig deed zich de antipathie van George II
weer in volle kracht gelden. Toch zou een man als Carteret daar
wel meer weerstand aan hebben geboden, als Willem IV zelf zijn
aanzien in Engeland niet door zijn werkeloosheid had geschaad.
Zeker, het zou moeilijk voor hem geweest zijn zich onder de
bestaande omstandigheden te doen gelden in de raadslagen van de
Repubhek. De leiding berustte nu al een generatie lang bij Holland
en bij Holland's Raadpensionaris. Maar toch, Van der Heim was
niet zulk een krachtige persoonlijkheid en had ook niet zulk een
vast aaneengesloten meerderheid achter zich, dat de Prins hem de
8

•) 10 Juli 1742; P. R. O.
*) W. Bentinck aan zijn moeder, 9 Maart 1742, Br. Mus.
*) Archives, Supplément, blz. 9, 14; Maart '42, 5 Maart 1743. — Vgl. ook noot
(33)) Hiervóór, blz. 89.
l
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voorrang niet had kunnen betwisten, als hij zich kloek tot de
openbare meening had willen richten. In ieder geval moest Willem
Bentinck in Juni 1743 getuigen ), dat het uitzenden van de troepen het werk is geweest van Van der Heim. „The whole conduct of
it is his, and the honour due to him". Niets natuurlijker dus dan
dat Engeland in weerwil van de kabinetswisseling en van de instructie van Carteret zich in zijn feitelijke houding tegenover de
Nederlandsche partijen hield aan het beproefde systeem van de
Walpoles, Waar Trevor ook weer geheel toe was teruggekeerd.
1

VIII
Wat het de Prins nog in het bizonder onmogelijk had gemaakt
in de groote kwestie van deze jaren een rol van belang te spelen,
was dat hij zooveel van zijn energie besteedde aan een kleinere, maar die hem altijd grooter bleef toeschijnen dan ze was. Ik
bedoel de eeuwige promotie-zaak.
Die was met het naderen van oorlogsgevaar en met iedere opvolgende legeruitbreiding dringender geworden. Heel het hooger
kommando van het leger moest vernieuwd en versterkt worden.
Links en rechts zagen de Hollanders uit naar aanzienlijke heeren
van voldoende bekwaamheid. In de officiersrangen van het eigen
leger was, naar het schijnt, weinig geschikt materiaal. De onderhandelingen met buitenlandsche heeren stuitten op allerlei moeilijkheden. De Prinsen van Hessen, met wie de heerschende partij
het zoo goed hadden kunnen vinden, waren nu vrijwel onmogelijk
geworden door hun relaties met de Keizer. Besprekingen werden
gevoerd met Duitsche heeren, die nooit tot ons land in eenige betrekking hadden gestaan. Zeker waren onze voorvaderen vanouds
aan Duitsche legeraanvoerders gewend ). Toch kon men hcht
voorzien dat het een slechte indruk moest maken, als men Prinsen
van Waldeck en Saksen-Hildburghausen ging binnenroepen en de
Prins van Oranje het buiten staan. Maar door niets het de Hollandsche partij zich afbrengen van haar vast voornemen om de
pretendent naar het stadhouderschap de toegang tot het leger te
versperren.
Ook niet door haar ijver voor een samengaan met Engeland. De
aanhangers van de Prins schermden wel druk met de waarschuwing, dat het op Lord Stair al een heel wonderlijke indruk moest
2

*) Aan zijn moeder, 14 Juni '43; Br. Mus.
*) En bleven er zich mee behelpen tot aan het eind van het oud regiem toe: het
herstelde stadhouderschap haalde Brunswijk Wolfenbüttel in 't land, later lieten de
Patriotten zich dupeeren door Salm.
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maken, als men juist nu Engeland nauwere aansluiting zocht de
schoonzoon v a n zijn K o n i n g een nieuw affront aandeed ). Misschien dat velen zich paaiden met de gedachte dat het een gemakkelijke manier was om hun Engelschgezindheid te toonen door
mee te werken aan de promotie van 's Konings schoonzoon. Vooral
buiten Holland zal dat zijn voorgekomen. Ook daar viel de scheidingslijn i n de regentenstand tusschen neutralisten en Engelsch
gezinden i n 't geheel niet samen met die tusschen republikeinen
en Oranj egezinden. Waren i n Holland veel republikeinen Engelsch.
gezind, buiten Holland waren veel Oranj egezinden neutralistisch.
Dat maakte het juist voor Willem I V , die niet kon inzien hoe op
den duur de kwestie van het generaalschap door die van oorlog of
neutraliteit beheerscht moest worden, zoo moeilijk om i n de grootste v a n die twee kwesties op te treden met de vastberadenheid
die Bentinck van hem verlangde. O m zijn persoonlijk belang moest
hij menschen ontzien, die tot de ergste tegenstanders van de politiek v a n actie behoorden. Zijn dienaren en partijgenooten, mannen als Burmania, Limburg-Stirum, Itsma, besteedden op hun
zendingen i n Den Haag en elders al hun aandacht aan de promotie. Daarover loopen meest a l hun verslagen aan de Prins. O m die
te bevorderen werd er gemineerd en gecontramineerd, gekuipt,
geprest, gesolliciteerd met een ijver die scherp afstak bij de lauwheid, waarmee van Leeuwarden uit de belangen v a n de buitenlandsche pohtiek werden behartigd.
Stair kwam dan ook al spoedig tot hetzelfde inzicht, dat vroeger de houding van Horace Walpole placht te bepalen, nl. dat de
promotiekwestie een sta-in-de-weg was, als het op de buitenlandsche pohtiek der Staten aankwam. Hij gaf dus te verstaan, zoo
meende de Prins zelf althans, die over die afval niet weinig ontsteld was (43), dat hij een promotie quovis modo, d.w.z. met de
Prins of zonder, i n het belang van Engeland achtte. Hij zou bereid zijn geweest een Orangistische revolutie te steunen, die de
Prins i n staat gesteld zou hebben o m een krachtige oorlogspolitiek te voeren. De zaken i n D e n Haag nog meer i n 't honderd
te laten loopen alleen om 's Prinsen militaire ambitie te gerieven,
dat kon geen Engelsch belang heeten. Willem I V ' s onvermogen
om dat te erkennen geeft de maat aan van zijn politieke bekwaamheid.
1

*) Limburg-Stirum aan Willem IV, 9 Mei 1742; Huisarchief.
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Het ging er voor hem om te beletten, dat Holland een algemeene promotie zonder hem, of met hem in een te lage rang, bij meerderheid zou doorzetten, — want niemand kon meer betwijfelen, of
Holland, ziende dat een besluit niet langer kon uitbhjven, zou bereid zijn het geliefd beginsel van eenstemmigheid te verkrachten. Daarbij kwam het voor alles aan op Gelderland. Al de energie
van Limburg-Stirum kon Overijsel, dat in 1737 al was voorgegaan
om een promotie met uitsluiting van de Prins voor te stellen, niet
terughouden van de volgende stap, het besluit om de oppositie
van een minderheid te ignoreeren. Als nu Gelderland, dat indertijd al voor Van Rechteren's plan had willen stemmen, er ook voor
gevonden kon worden om over de eisch van eenstemmigheid heen
te stappen, dan behoefde men zich aan het verzet van Friesland,
Groningen en Utrecht niet meer te storen. In April 1742 nu namen de Staten van Gelderland niet alleen een resolutie aan, die
zeer ongunstig was voor de zaak van hulpverleening aan Maria
Theresia, maar ook een, waarbij zij hun gedeputeerden in Den
Haag, totnogtoe gebonden aan eenstemmigheid, vrij heten om in
de kwestie van de promotie naar bevind van zaken te handelen, of
die althans zoo kon worden uitgelegd. Burmania, die kort daarop
in Den Haag aankwam, gaf zich dus groote moeite om de Geldersche gedeputeerden te bewerken. Het werd nu heelenal een kwestie van de persoonlijke voorkeur van de edelen, die onder hen de
toon aangaven ). Een oogenblik vreesde de Friesche afgezant, dat
de burggraaf van Lynden er zich toe leenen zou om de zaak gedurende zijn voorzitterschap van de Staten-Generaal haar beslag
te doen krijgen. Maar de burggraaf wilde ditmaal niet door een
teveel aan ijver zondigen. Van Weideren was niet ongunstig gezind. Burmania trachtte zijn provinciaal zelfgevoel op te wekken
en herinnerde hem aan wat de Kapitein-Generaal van Gelderland
toekwam. Het ijverigst was Randwijk, wiens toewijding de Prins
zich indertijd door het drossaardschap van Breda had verzekerd.
Hij wist gedaan te krijgen, niet zonder de gewone kunstgrepen, gebruik makend van de afwezigheid van slechtgezinde gedeputeerden *), dat op het eind van Juni de Gelderschen zich bij Friesland,
Groningen en Utrecht voegden om ter Staten-Generaal aan te
1

') De Geldersche deputatie was zeer talrijk: vijftien heeren.
*) De burggraaf, en de heeren Gerlacius en Aduwart van Groningen, noemt Burmania, 30 Juni 1742; Huisarchief.
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dringen op een algemeene promotie met insluiting van de Prins
als generaal van de infanterie. Dat leek heel het spel van Holland
te bederven! E r was nu ook een meerderheid, maar een waartegen
het zich met een beroep op het beginsel van eenstemmigheid moest
te weer stellen! Dat deed het overigens zonder moeite. Alles hing
in zulke gevaUen af van de wezenlijke macht der combinatie en
geen die Holland en Zeeland tegen zich had, was machtig. Het
verdient intusschen opmerking, dat de vier provincies die de
Oranjepartij voor 's Prinsen promotie wist te mobiliseer en juist
degene waren, aan welke de Engelsche gezanten telkens een slechte aanteekening moesten geven om hun gedrag in zake legeruitbreiding en hulpverleening aan Maria Theresia.
Hun eensgezindheid hield niet lang stand. Vermoedelijk was het
er de Geldersche gedeputeerden, of althans enkelen hunner, alleen
om te doen geweest door wat vertoon van koppigheid hun koopprijs op te jagen. In ieder geval heten zij zich koopen. Dat zeggen
Stair en Trevor (44) en al geven zij geen bizonderheden en al weet
ik er ook van elders geen, de bewering komt maar al te goed overeen met wat ons van de middelen waarmee Holland en de Prins
van Oranje elkaar in de Unie bestreden in het algemeen bekend is.
Zoo werd 19 September 1742 een besluit tot een algemeene promotie met de stemmen van Holland, Zeeland, Gelderland en
Overijsel doorgedreven. Het was zonder twijfel een partijdaad van
slecht allooi. Men behoeft niet aan te nemen, dat de Prins van
Oranje zich beter generaal getoond zou hebben dan de zes heeren
die nu in die rang werden gesteld, terwijl hij met twaalf anderen
slechts luitenant-generaal zou zijn. Maar er valt weinig in te brengen tegen de bewering, dat een aannemelijke promotie van de
Prins het moreel niet slechts van de troep, maar van het officiercorps kon hebben verbeterd. E n in ieder geval heeft geen van de
zes nieuwe generaals, waarvan er drie vreemdelingen waren, de bekwaamheid aan den dag gelegd die van hun aanstelling de eenige
rechtvaardiging kon zijn.
„Het pubhek", schrijven Stair en Trevor naar Londen, „is nu
zeer benieuwd of de Prins van Oranje zich zal verwaardigen in
de rang hem in deze promotie aangeboden te dienen". Zij voegen
eraan toe, dat Zijn Hoogheid 's vrienden het over die vraag niet
geheel eens schijnen te zijn, en hun eigen opvatting schemert vrij
duidelijk door, als zij daar nog op laten volgen, dat in ieder geval
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zijn vijanden hartelijk wenschen, dat hij zou weigeren. Maar er is
mij v a n verdeeldheid onder 's Prinsen waarachtige vrienden over
deze vraag niets gebleken. Inderdaad was het n u nog heel iets anders dan i n 1735. Als de Prins zich toen luitenant-generaal had laten maken, was hij vermoedelijk al generaal geweest. Ondertusschen was hij niet meer zoo heel jong, eenendertig, en als hij zich
n u de rang van luitenant-generaal het welgevallen, zou hij een rij
van mannen boven zich vinden, die niet allen zoo heel oud waren.
I n 1735 stijfden zijn trouwste aanhangers hem a l i n de opvatting,
dat hij niet onder de rang van generaal kon dienen zonder te kort
te doen aan de waardigheid v a n zijn geslacht en v a n zijn positie
als Kapitein-Generaal van drie gewesten. N u weer waren mannen
als Onno Zwier van Haren, De Back, G . O. Burmania *), Bentinck
van Rhoon ), allen die meening toegedaan. De Prins was ervoor
snel te handelen om mogehjke vermaningen uit Engeland vóór te
zijn (45). Het was i n overeeristemming met het advies v a n zijn
vrienden, dat hij niet alleen weigerde, maar openlijk weigerde. 7
October 1742 richtte hij tot de Staten-Generaal een brief, die tegelijk i n het licht werd gegeven ) en waarin hij na een bittere toespeop het onrecht dat hem door Zeeland i n de markiezaatkwestie
werd aangedaan, verklaarde, dat hij tenminste i n staat en zelfs
verplicht was de eer en het aanzien te bewaren v a n de ambten die
hij bekleedde, maar die hij door het aannemen v a n de aanstelling
tot luitenant-generaal zou beleedigen. Tevens sprak hij zijn droefheid uit dat hem door een onaannemelijk aanbod de gelegenheid
onthouden bleef om zich voor de dienst v a n het vaderland actief
te bekwamen. Volgens Wagenaar verwierf het stuk „eene algemeene goedkeuring, en bragt veel toe, om 't volk met hooge gedagten van 's Prinsen grootmoedigheid te vervullen."
2

3

D i t is met Wagenaar's gewone nauwkeurigheid uitgedrukt. A l
was de brief ook een beroep op de openbare meening, hij ademde
een toon van waardige gelatenheid, die meer geschikt was een
hoog denkbeeld te geven v a n schrijver's „grootmoedigheid" dan
om het volk i n beweging te brengen. E r werd geen actie i n voorge') Deze schrijft 25 Mei 1742 aan de Prins, dat hij met de twee eersten overlegd heeft
en dat hun eenstemmig oordeel is, dat ingeval van een promotie tot luitenant-generaal
zijn Hoogheid openlijk en met heilwenschen voor het vaderland moet weigeren; Huisarchief.
*) Vgl. hiervóór, blz. 51, noot 3. Over W . van Haren vgl. echter noot (6o).
*) Wagenaar, X I X , blz. 357.
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steld. De Prins rechtvaardigde zich tegenover zijn landgenooten,
maar er ontviel hem geen toespeling dat de zaak misschien niet bij
uitsluiting tusschen hem en 's lands hooge regeering behandeld
behoorde te worden. In Mei had Burmania in overweging gegeven *) om voor de beslissing viel het pubhek in te hchten: „dan
zou het hiermee misschien net zoo gaan als met de laatste legeruitbreiding"; d.w.z. misschien zou de publieke opinie de heeren
dwingen de Prins genoegdoening te verschaffen. Die wenk was
niet gevolgd en in weerwil van dit openbaar protest, hij werd ook
nu niet gevolgd. Niet omdat het te laat was, want in de volgende
twee jaren werd er met evenveel vinnigheid als ooit tevoren om
het generaalschap voor de Prins gestreden. Maar het bleef, gelijk
het geweest was, een strijd binnen het pays légal, in 't verborgen, van kliek tegen kliek. Willem IV ontmoette zijn tegenstanders altijd op het terrein, waar zij het sterkst waren.
Wel had hij ditmaal eenige grond om te hopen dat zij hun
macht overschat hadden. Het kostte Holland wezenlijk moeite
de resolutie op zoo onregelmatige wijze tot stand gekomen te
handhaven en uitgevoerd kon zij voorloopig niet. De vreemde
heeren waren met de rang van generaal bekleed, maar Friesland
wist te beletten dat zij ook inderdaad te velde gebruikt werden ).
Het kreeg daarbij wel eenige steun van andere gewesten. De Staten van Gelderland en die van Overijsel keurden het gedrag van
hun gedeputeerden ter Generaliteit, die tot het besluit hadden
meegewerkt, af en zonden nieuwe instructies om de pretenties
van de Prins te ondersteunen *). Tegehjk was de verontwaardiging
in Friesland zoo groot, dat er in de Staten van die provincie ernstig over werd gesproken om haar consent in de derde legeruitbreiding weer in te trekken, tenzij Holland toegaf *). Het is duidelijk, dat er een reactie van provinciaal zelfgevoel uitbrak tegen
Holland's leiding, die ditmaal door al te groote heerschzucht en
onregelmatigheid gezondigd had. Met behulp van de gedeputeerden van kleine gewesten, verkregen door gunstbetoon of intimidatie, maatregelen door te zetten, die aan de committenten van
die gedeputeerden eigenlijk niet aangenaam waren, dat was een
a

•) 12 Mei 1742; Huisarchief.
*) Trembley aan de gravin van Portland, 3 April 1744; Br. Mus.
») Trevor aan Carteret, 16 April 1743, P. R. O. Vgl. noot {45a).
«) Dito, 19 Maart 1743.

LEIDT TOT VERWARRING

107

geliefkoosde taktiek van de Prinsen van Oranje geweest, vóór de
regeeringsreglementen hun over de Staten zelf van die gewesten
een absolute macht gaven. Holland dat nu in plaats van de Prinsen van Oranje de leiding geven moest, die de Unie niet kon ontberen als zij niet tot anarchie wou vervallen, kon het niet stellen
zonder de methoden, waartegen het onder Frederik Hendrik en
Willem II zoo krachtig had geprotesteerd. Maar de gewesten verdroegen zulk een handelwijze minder gemakkelijk van een gewest
dat, hoe rijk en machtig ook, volgens de constitutie hun gehjke was
dan van een vorst. Als zij zich verzetten zoo als nu evenwel, dan
kwam eerst recht aan het licht, dat er geen alternatief was van
Holland's leiding, dan volgde er niets dan verwarring.
Willem IV weliswaar zorgde ervoor, zoo getuigt Trevor zelf (en
't is zijn eerste lofspraak sedert jaren *)), dat Friesland zich niet
op Holland wreekte door de legeruitbreiding of de uitzending van
het legercorps te saboteeren Maar in weerwil van Trevor's getuigenis, het was de Prins met de pogingen die hij voor de leus
deed om Friesland voor de Generahteitsbelangen te doen buigen,
geen ernst (37) en zoo stond de ijver van zijn aanhangers voor zijn
belangen de samenwerking met Holland, onmisbaar voor een
krachtige nationale pohtiek, danig in de weg. De hulpverleening
in verbond met Engeland aan Maria Theresia was zoozeer geïdentificeerd met Holland,het eenige gewest dat geregeld aan zijn financieeleverphditmgenvoldeed,dattelkensterStaten-Generaalhetinitiatief had genomen, en welks Raadpensionaris de drijvende kracht
achter heel de onderneming was, dat oppositie tegen Holland bijna vanzelf tot oppositie tegen die pohtiek leidde. Dat Friesland
ten slotte de resolutie van 17 Mei 1743 hielp aannemen, was naar
het schijnt ) enkel te danken aan Willem Van Haren, die
meer oorlogsgezind dan Prinsgezind was ). Zijn Staten toch hadden aan hun gedeputeerden opdracht gegeven om hun toestemming afhankelijk te maken van de voorwaarde, dat de generaals
van de promotie van September 1742 niet gebruikt zouden wor2

8

*) ,
through the industry of the weü-intentioned and the moderation of the
Prince of Orange, who would by no means encourage his countrymen in showing
their zeal to him at the ezpense of the publick s e r v i c e 1 9 Maart 1743, P. R. O.
*) Het volgende is ontleend aan een bericht in A. A. E., waarop Fénelon voortborduurt.
*) Voltaire meende zelfs dat hij in zijn hart volstrekt niet Prinsgezind was: De
Broglie, Frédéric II et Louis XV, II, blz. 402.
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den. Overijsel, (d.w.z. V a n Rechteren, die vermoedelijk aasde op
een voorwendsel om zijn stem aan Holland's oorlogspolitiek te kunnen onthouden) gaf te kennen dat het aan geen voorwaardelijke
besluiten zou deelnemen. V a n Haren, onder wiens voorzitterschap
de resolutie genomen werd, zweeg toen over de voorwaarde, ofschoon hij ze bij de resumptie trachtte binnen te smokkelen, waarop de vergadering i n heftige tooneelen verhep. Pas de volgende
dag onder het voorzitterschap v a n V a n Rechteren werd toen de
resolutie finaal genomen, maar niet zonder een protest v a n Friesland en een tegenprotest van Overijsel. I n feite werden de vreemde generaals niet gebruikt. Men wilde V a n Haren niet onmogelijk
maken bij zijn lastgevers, wier instructie hij overschreden had om
juist met de drie meest anti-stadhouderlijke gewesten samen de
zending v a n de 20.000 man te kunnen doorzetten ).
Of wezenlijk hefde tot de Prins Friesland bewoog, is de
vraag. De geldnood begon zich i n die provincie a l te doen gevoelen
en men zag er i n het onrecht haar Stadhouder aangedaan wellicht
een geschikt voorwendsel om zich aan nieuwe oorlogslasten te onttrekken (47). A l de kleine gewesten waren trouwens meer dan nalatig i n het opbrengen van hun consenten. D i t , en hun aandrang
om de Prins generaal te maken — alleen Holland en Zeeland hielden dat n u tegen — werkte ook storend op de eensgezindheid en
vastberadenheid v a n Holland als het op het doorzetten v a n de
buitenlandsche pohtiek aankwam. Op alle manieren bevorderde
deze complicatie de venvarring i n de raadslagen v a n de Repubhek
dus, en zij droeg stellig bij tot de tergende langzaamheid, waarmee
i n het voorjaar en de zomer van 1743 eerst het Hollandsche voorstel
om de 20.000 man uit te zenden i n een Generahteitsbesluit werd
omgezet en toen dat besluit ten uitvoer gelegd. De Engelsche
gezant, gewend de zaken v a n het Hollandsen standpunt te bezien ) , leek over 't geheel geneigd een oplossing van die moeilijkheid te wenschen door een daad van zelfverloochening van de
Prins. Maar soms *) ontvalt hem toch ook de verzuchting, dat het
de zaken niet weinig vergemakkelijken zou, als Holland zijn over1

a

*) Fénelon aan Amelot, 28 Mei 1743; A. A. E.
*) Hij was in het begin van 1743 getrouwd met een dochter van de heer van Kruiningen, een man wiens relaties en sympathieën aan de kant van de regentenoligarchie
lagen.
') Trevor aan Carteret, 7 April 1744, P. R. O.
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matig wantrouwen tegen de Friesche Stadhouder zou willen opgeven en hem toelaten tot het generaalschap, dat hij zoo vurig begeerde. E r was evenwel geen sprake van, dat Holland de positie;
die het zoo lang met taaie hardnekkigheid verdedigd had, goedschiks zou overgeven. De Oranjepartij van haar kant vleide zich
aldoor nog met de hoop, dat zij de vesting zou kunnen verrassen.
En zoo duurde de worsteling voort met geen ander gevolg dan dat
de actie van de staat naarbuiten verzwakt werd.

LX
I n die deadlock kon het doortastend handelen van een man
v a n helder inzicht, invloed en bekwaamheid groote gevolgen hebben. A l s W i l l e m I V zelf zulk een man geweest was en zoo gehandeld had, de omwenteling had niet op een Fransche inval behoeven te wachten, 't Was Bentinck die n u trachtte te zaken over
het doode punt heen te helpen. A l heeft zijn optreden niet onmiddellijk iets uitgewerkt, men zal toch moeilijk kunnen betwisten
dat hij, v a n zijn partij-standpunt uit, het psychologisch oogenblik
juist wist te vatten en het is daarom dubbel de moeite waard zijn
actie gade te slaan en te onderzoeken i n hoeverre zij iets heeft tot
stand gebracht.
V a n het stadhouderlijk hof zelf was i n 1743 nog wel een poging
uitgegaan om bijwijze van voorbereiding v a n een meer actieve pohtiek het contact met Engeland te herstellen. 28 Februari was het
heughjk feit voorgevallen v a n de geboorte nog wel niet v a n een
zoon, maar v a n een dochter, die men hopen mocht dat i n het leven
blijven zou. Het k i n d werd naar Anna's moeder Carolina genoemd
en naar Engeland zonden n u de Prins en de Prinses hun opperstalmeester Burmania om hiervan aan de K o n i n g kennis te geven en
tevens voorzichtighjk hun zaak te bepleiten. De Prinses had eigenhandig een stuk opgesteld om de afgezant tot leiddraad dobr
de doolhof van de Engelsche pohtiek te strekken ). Zij geeft daari n bhjk heel goed te weten, dat Carteret a l op de K o n i n g i n plaats
van op de Prins van Wales is gaan steunen, want zij waarschuwt
Burmania expressehjk om niet door a l te groote vertrouwelijkheid
met haar broer aanstoot aan haar vader te geven. Burmania had
meer i n 't bizonder de opdracht om voor Willem I V verlof te verwerven om, n u Holland hem nog steeds hardnekkig uit de begeerde rang i n het Staatsche leger weerde, de veldtocht die stond geopend te worden i n het Engelsche leger mee te maken {48). M e n
1

*) Engelsche correspondentie enz., B. Af. H. G., 1924.
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ontweek een rechtstreeksch antwoord op dit verzoek. Burmania
moest uit Londen weg zonder er een verkregen te hebben.
Voor de Prins was dit in de hoogste mate onaangenaam. Hij wilde natuurlij k niet wereldkundig maken, dat zijn schoonvader zijn
komst naar het leger niet aanmoedigde en zoo kon hij de ware verontschuldiging niet aanvoeren op het onwelwillend commentaar
dat zijn werkeloosheid uitlokte van dezelfde menschen die hem
buiten het Staatsche leger sloten, maar ook van zijn vrienden ).
Weer bracht hij een deel van het jaar bitter gestemd in zijn
nieuwe Duitsche staten door. Pas in October, toen hij met het
Staatsche expeditie-leger in Duitschland was (als luitenant-kwartiermeester-generaal), slaagde Burmania erin Carteret, die de Koning op de veldtocht gevolgd was, onder vier oogen te spreken te
krijgen en de minister gaf nu ronduit toe, dat zijn meester de Prins
niet in het leger wenschte te zien: „cela le gêneroit". Carteret
scheen met het geval verlegen en schoof alle schuld op de Koning.
„Hij beriep zich op Hare Koninklijke Hoogheid, die de Koning
kent
".De zending naar Londen had dus niets uitgericht. Tevergeefs had Anna in haar instructie Burmania, toen hij in Maart
naar Engeland trok, aangespoord om hoog op te geven van de belangrijkheid van de Oranjepartij, „même en gasconnant un peu".
Ongelukkig ontvingen de Engelsche staatsheden te veel onafhankelijke berichten over de Nederlandsche verhoudingen om zich
door „gasconnades" van de wijs te laten brengen. Zij wisten alles
af van de verdeeldheid van de Oranj egezinden in de landgewesten
ten opzichte van de buitenlandsche pohtiek en van de machteloosheid der partij in Holland. E n zoo heten zij 's Konings persoonlijke gebetenheid op de Prins vrij spel. Toch bezocht Carteret
op zijn terugreis naar Engeland in November 1743 de Prins op het
Loo en trachtte zich zoo aangenaam mogehjk te maken. De Koning trok op zijn doortocht een paar dagen later in de herberg in,
waar alleen de Prinses hem ging bezoeken, maar de minister zocht
een gelegenheid om zich met Willem IV over diens toekomst te onderhouden en verklaarde, dat hij, gezien de feitelijke regeeringloosheid van de Repubhek, een verandering op til achtte. Maar de
Prins, wrokkend over wat hij als het verraad van het vorige jaar
aanzag, toen men zijn uitsluiting van de generaalspromotie had
1

') Zie een brief aan Limburg-Stirum, voor de critici bestemd, van 26 Sept. 1743 uit
Oranienstein, Kronijk Hist. Gen., V I (1850) blz. 130.
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gebillijkt, bleef uiterst gereserveerd (49). H i j roerde geen enkele
politieke kwestie uit zichzelf aan en antwoordde op Carteret's beschouwingen zoo vaag, dat het onderhoud geen vrucht kon dragen. Engeland en Oranje waren vervreemd. ' t W a s Bentinck die
trachtte ze weer bijeen te brengen.
Eerst kwam hij met een daad, bedoeld, en zeker ook bij uitstek
geschikt, zoowel om richting te geven aan de pohtiek van de
Oranjepartij als om haar invloed i n Holland te verhoogen. Bentinck was als het ware door zijn geboorte Oranjegezind. H i j had de
traditie van zijn huis nooit verloochend. Ofschoon hij weinig op
had met de politieke gedragslijn die de Prins i n zijn jonge jaren
volgde ), hij en zijn broer Charles onderhielden goede betrekkingen met hem en Bentinck stemde nooit i n met het hoogmoedige
republikanisme van zijn voogd Wassenaer-Obdam ) . Maar totnogtoe had dit alles geen practisch belang gehad. Wassenaer en
Bentinck hadden zelfs nooit een openhartige uiteenzetting over
hun verschil v a n overtuiging ten deze gehad. I n de Staten van
Holland was de Oranjekwestie niet gesteld. Zij waren eenstemmig
voor het behoud van „de vrije regeeringsvorm", eenstemmig ook
voor alle maatregelen v a n tactische aard om die regeeringsvorm
te beveiligen. I n 1733 was tot de opdracht aan Slingelandt om
George I I door zijn gezant i n Den Haag de bezwaren tegen Willem
I V ' s verbintenis met zijn dochter onder het oog te brengen slechts
bij meerderheid besloten kunnen worden. W a t bij die gelegenheid
de leden verdeelde was stellig veel meer de vraag naar de gepastheid v a n die houding tegenover de K o n i n g van Engeland dan
tegenover de Prins v a n Oranje geweest. D a t bij het bepalen van
de pohtiek der provincie i n de kwesties van het markiezaat van
Veere en Vlissingen en v a n het generaalschap i n de Staten van
Holland oppositie gevoerd is, is mij nergens gebleken. De republikeinsche partij stond dus, wat haar positie i n het soevereine l i chaam v a n Holland betreft, heel wat sterker i n het tweede dan i n
het eerste stadhouderlooze tijdperk. Toen was er altijd een Oranjegezinde minderheid geweest, samengesteld uit een paar leden
v a n de ridderschap en drie of vier steden, die De W i t t soms leelijk
de voet hadden dwars gezet. N u kon de Oranjegezindheid van een
enkeling op geen formeele wijze tot uiting komen en had dus ook
1

2

') Aan zijn moeder, 1738, Br. Mus.
•) /6., 23 Juni 1743, 5 Febr. 1744.
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geen practisch politiek belang. Bentinck's familietradities schaadden hem dan ook niet in zijn politieke loopbaan. Men kon zijn bekwaamheid recht doen wedervaren zonder zich om zijn kettersche
neiging ten opzichte van het Oranjehuis te bekommeren, evenals
hijzelf er niet aan dacht actie voor de Prins te voeren, die enkel
tot zijn eigen politieke uitsluiting had kunnen leiden. Zoo was hij
in 1737 gedeputeerde van Holland ter Staten-Generaal geworden.
Dat was een gewichtige post. De burgemeesters in de deputatie
kwamen en gingen, maar het hd uit de Ridderschap zat voor 't leven. Vanzelf verwierf hij zich daardoor een invloed, die enkel door
die van de Raadpensionaris — ook permanent hd van de deputatie — overtroffen werd. Bentinck werkte harmonisch met Van der
Heim samen. Hij waardeerde 's mans trouw aan het Oud Systeem.
Dat hem door zijn instructie de handen gebonden waren op het
punt van een verandering in de regeeringsvorm.kwam niet in aanmerking. Het was Bentinck vooral om de buitenlandsche pohtiek
te doen en daar achtte hij het lange tijd de wijste partij om Van
der Heim te steunen.
Wel prikkelde en ontmoedigde hem beurtelings de tegenwerking, die de goedbedoelde pogingen van de Raadpensionaris ophield of verijdelde. In 1742 en '43 wordt de toon van zijn brieven aan zijn moeder al somberder en bitterder. „The inside of
the machine here", schrijft hij 9 Maart 1742 *), „verkeert in
zulk een staat, dat alleen zij die gezien hebben, er zich eenig
begrip van kunnen vormen. Het is de vraag" — en deze toevoeging toont, welk een sterk sohdariteitsgevoel met de regentenstand hij overwinnen moest, voor hij tot daden zou kunnen
komen —; „het is de vraag, of zij die inderdaad zien het met
eere mogen oververtellen. Als ik mezelf op dat punt kon overtuigen, zou 't me een waar genoegen zijn mijn gal uit te storten". Weldra denkt hij aan andere dingen dan aan het uitstorten van zijn gal in een vertrouwelijke correspondentie. Dat de
vrees voor de Prins van Oranje de daadkracht van de Repubhek verlamt, gehjk de vrees voor de veiligheid van Hannover
(zoo meent hij in Februari 1743 )) die van Engeland, wordt
een ondraaglijke gedachte. „Hadden wij maar een hoofd", zoo
a

') Br. Mus.
*) 8 Febr. 1743; aan zijn moeder; Br. Mus.
8
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ontsnapt hem in September ), „dan zou er gang in de zaken
komen!" Het bewustzijn dat de natie hetzelfde denkt, 10.000 tegen éen, en zelfs van de beste en oudste regenten tenminste twee
derden, begint hem opstandig te maken tegen de leiding van een
star republikein als Obdam *). E n zoo komt hij dan in December
tot zijn daad.
Het was niet meer dan een bezoek aan de Prins en de Prinses
van Oranje op het Loo. Maar dat was een stap die groot opzien
wekte en dat hij dat trotseeren wilde, ja het welbewust uitlokte,
was er de beteekenis van. Ik stipte al aan, dat Bentinck voor die
tijd — voorzoover wij kunnen nagaan in het voorjaar van 1742 *)
— in een correspondentie met Willem IV was getreden, waarmee
hij trachtte invloed op diens houding tegenover de buitenlandsche
pohtiek te oefenen. Ook het aanvangen van die correspondentie
was een daad. Maar het was nog heel iets anders om openhjk de
ban te breken, waarin de heerschende partij de drager van de
Oranje-traditie had geslagen. „Zulke stappen zijn hier in de laatste tijd beschouwd als majesteitschennis", verklaarde Trembley,
de goeverneur van Bentinck's kinderen, aan de gravin van Portland ). Bentinck zelf zei eenvoudig, dat iemand de eerste zijn
moest om de weg te wijzen ). Hij wierp zich op tot leider van een
Orangistische beweging in Holland. Dat konden de republikeinen
een man van zijn positie en van zijn naam voor integriteit en bekwaamheid zeker niet zonder ongerustheid zien doen. Voltaire,
die juist in die dagen op een van zijn half-officieele zendingen in
Den Haag verbleef, schreef over de reis naar het Loo aan zijn departement van buitenlandsche zaken meer dan eens •). Republikeinsche voormannen als burgemeester De Witt, Halewijn, Rozendael, waren overtuigd, zoo verzekert hij, dat Bentinck eindelijk met Obdam, Fagel en Van der Heim besloten had de groote
stap te wagen en de Prins stadhouder te maken. Zij moeten wel
erg ontsteld geweest zijn, als zij dat werkelijk geloofden. Bentinck
stond voorloopig alleen. Zelf toont hij zich al tevree dat zijn standgenooten hem na zijn stoute daad niet buiten hun kring sloten.
1

4

6

*)
*)
')
«)
')
•)

13 Sept. 1743; aan zijn moeder; Br. Mus.
23 Juni 1743; aan zijn moeder; Br. Mus.
Archives, Supplément,
blz. 8.
31 Dec. 1743; Br. Mus.
5 Febr. 1744; aan zijn moeder; Br. Mus.
De Brogue, Frédéric II et Louis XV, II, blz. 423.
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Hij geeft te verstaan, dat zij hem in hun hart gehjk gaven, —
meer niet. Obdam, die een even steil voorstander van de „vrijheid" bleef als ooit, vermeed een woord tot hem over de zaak
te zeggen. Onmiddellijke uitwerking had Bentinck's voorgaan dus
niet ). A l werd er ook weer eens een keer Oranjehoven geroepen ), de regenten bleven een afwachtende houding aannemen.
Maar Bentinck wilde het niet bij die eenvoudige manifestatie
laten. Om de zaken op gang te brengen rekende hij op Engeland.
Heel kort na zijn bezoek op het Loo deed hij Lord Carteret door
een vertrouwd kanaal een stuk toekomen, waarin hij de stand van
zaken in de Repubhek uitvoerig besprak en als eenig middel tot
verbetering Engelsche interventie ten gunste van de Prins van
Oranje aanwees *). Het is niet te zeggen, of hij die stap met zijn
gastheer op het Loo had overlegd. Wij weten dat die nog maar
kort geleden Carteret heel weinig tegemoetkomend had ontvangen. Ook beroept Bentinck zich in de memorie niet op het gezag
van de Prins. Hoe dat zij, zijn beschouwingen komen sterk overeen
met die waarmee de Prinses Royaal al in 1735 hetzelfde trachtte
te bewerken ). De toon van onafhankelijkheid waarop hij spreekt,
zal intusschen de indruk die het stuk in Londen maakte, niet geschaad hebben. Men was daar de Prins niet zoo genegen, dat men
niet eer gehoor zou hebben geschonken aan een man die zijn tekortkomingen kritisch durfde bespreken, dan aan een dienaar als
Burmania. Niet alleen overigens tegenover de Prins verhield Bentinck zich zelfstandig in dit merkwaardig geschrift, toegevend dat
diens autoriteit in de stadhouderlijke gewesten gering was en dat
niet geheel buiten zijn eigen schuld (bij de Prins zelf was dit
een teer punt )), ook de Engelsche pohtiek spaarde hij niet.
't Is waar dat hij aan Carteret schrijvend niet behoefde te vreezen, dat kritiek op de Walpoles slecht zou worden opgenomen,
en op hen schoof hij alle schuld dat Engeland zijn invloed in de
Repubhek verspeeld had. Met al de energie, met al het dialectisch
vermogen van de partijman die hij was, betoogde hij de onwaarx
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*) Bentinck aan zijn moeder, Dec. 1743, Br. Mus.
) Dit vermeldt Voltaire, t. a. p.
Het stuk is te vinden onder de Carteret Papers op het Br. Mus. ; Add. 22. 526.
Het is ongedateerd, maar Carteret's antwoord van 10 Febr. 1744 N . S. begint :„ The paper which you lately sent to be put into my hands
" Bentinck's stuk is'ongeteekend en door hemzelf met een verdraaide hand geschreven.
') Zie hiervóór, blz. 35 vlgg.
^ Vgl. noot (49), II.
!
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digheid en de dwaasheid van de Walpole-politiek. Niet alle Staatsgezinden, hij geeft het toe, zijn Franschgezind ). Maar de kern
van de anti-Fransche partij wordt toch door Oranj egezinden gevormd, en meer dan dat, alleen een stadhouderlijke restauratie kan aan de anarchie die i n de Repubhek heerscht een einde maken en zoo de voorwaarde scheppen voor een metterdaad antiFransche pohtiek. N u heeft Engeland de Oranjepartij, die niets
hever wenschte dan het terwille zijn, verzwakt en v a n zich vervreemd zonder de Franschgezinde drijvers, die de Statenpartij
naar hun hand zetten, te winnen.Wat kunt gij anders verwachten
als gij „ a a n uw onverzoenlijke vijand hem die slechts van u steun
kon hopen, opoffert"! E n zoo heeft men dan de toestand gekregen, dat de Repubhek, i n weerwil van alle provocatie v a n Frankrijk, i n weerwil v a n de algemeene anti-Franschheid van het volk,
n u j a aan de oorlog meedoet, maar hoe aarzelend, hoe slap! een
waardeloos bondgenoot!
Hoe n u hierin verandering te brengen ? Te wachten tot het volk
een omwenteling teweegbrengt, dat k a n lang duren. Misschien
overdrijft Bentinck zijn vrees omderwüle van de indruk die hij op
Carteret w i l maken. Misschien ook was hij teleurgesteld, dat zijn
bezoek aan de Prins en de Prinses geen gevolg had gehad. H i j zegt
i n ieder geval zoo stellig mogehjk, dat een omwenteling heel waarschijnhjk zal uitblijven, als oogenblikkehjk dreigend gevaar v a n
buiten geen prikkel verschaft — en wie kan zeggen, of het daar
ooit toe zal komen. De promotie v a n de buitenlandsche generaals
heeft de positie van de bovendrijvende partij veel kwaad gedaan,
maar dat is niet genoeg. Invasiegevaar van Frankrijk moet de
stoot geven. Of
ingrijpen van Engeland! A l s Engeland met
de Walpole-politiek zou willen breken, zich ernstig voor de Prins
verklaren en hem op alle manieren steunen, dan behoefde men
niet op een volksbeweging te wachten, dan kon men onverwijld voor de verheffing werken.
In dit eerste stuk stelde Bentinck slechts de beginselvraag: w i l de Engeland ? E n weldra kwam v a n Carteret een gunstig bescheid.
De K o n i n g was i n de zaak gekend en de quaestio an werd met
een volmondig ja beantwoord. Maar de quaestio quomodo moest
n u behandeld worden en dienaangaande is Carteret's toon bij
1

*) Wel beweert hij, wat de gewesten buiten Holland aangaat zeker ten onrechte,
dat alle Franschgezinden anti-Oranje zijn.
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voorbaat ietwat zwaartillend. Niettemin had hij nu sedert zijninstructie aan Trevor van 26 Februari O.S. 1742 een nieuwe belangrijke stap gedaan. Toen was het nog slechts: toetasten zoodra
het volk in beweging kwam. Nu wilde hij de mogelijkheid overwegen van zelf de eerste stoot te geven. Was het enkel Bentinck's
overredingskracht die hem zijn oude positie deed verlaten? Men
behoeft het gewicht dat Bentinck's woord in Engeland had, niet
laag aan te slaan. Zijn moeder bezat er waardevolle connecties. Men
beschouwde er hem, en niet ten onrechte, als half en half een Engelschman. Zijn memorie was voortreffelijk gesteld en deed de
energie van zijn persoonlijkheid ten volle tot haar recht komen.
Maar er moet voor Carteret ook een andere reden geweest zijn.
En wel deze, dat de neutralisten in de Staten van Holland —
niet zonder veel recht — zich schrapper zetten dan ooit tegen de
pogingen om hen verder en verder in de oorlog te sleepen, terwijl
Carteret tevens de bijstand van de Repubhek nooit zoo dringend
had noodig gehad.
Het was hem in het laatste halve jaar niet voorspoedig gegaan,
en hij vond bij zijn terugkeer in Engeland, na zijn lang verbhjf in
Duitschland en na zijn bezoek aan de Prins van Oranje op het
Loo, een moeilijke parlementaire toestand. De overwinning van
Dettingen was een hoogtepunt geweest. E r was een steile daling
op gevolgd. In plaats van krachtig door te tasten en de vijand
naar en over de Fransche grens te vervolgen, zooals Lord Stair
wilde, (die nu, vol vuur voor zijn oude denkbeeld, het bevel over de
Engelsche troepen voerde) had het overwinnend leger stil gehouden, dan, nadat een invasie van Frankrijk bijna officieel was aangekondigd, was het toch werkeloos in Worms gebleven. Oneenigheid tusschen de Hannoversche en de Engelsche generaals verlamde het. Stair verweet de Koning vrij openlijk zijn Hannoversche
voorkeur en nam driftig zijn ontslag. Tegelijk brak de smeulende
vijandigheid tusschen Carteret en zijn ambtgenooten in Engeland
in open vlam.
Het ernstigst verschil van meening ging over geen mindere
kwestie dan die van vrede of oorlog. Eigenlijk geheel eigenmachtig, in overleg slechts met de Koning, had Carteret kort na Dettingen een nieuw verdrag gesloten met Oostenrijk, het verdrag van
Worms (September 1743), waarbij hij Engeland tot voortzetting
van de oorlog bond. Sardinië was de derde in die bond. Zoo hevig
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was Maria Theresia's zucht om zich op Frankrijk te wreken, dat zij
het over zich had verkregen Sardinië door gebiedsafstand in het
Milaneesche te winnen. Maar haar hartstochtelijke oorlogszuchtigheid was ver van populair in Engeland, waar men van de
oude Whig-leuzen tegen Frankrijk weer zijn bekomst begon te
krijgen. Toen daar het verdrag bekend werd, gingen er luide
stemmen op, dat de onderteekening van de Pragmatieke Sanctie
ruimschoots gehonoreerd was, nu de Oostenrijksche monarchie
van ahe gevaar voor verdere aanranding was gevrijwaard. Maar
allerlei persoonlijke kwesties kwamen daarbij. Heel de zomer en
het najaar van 1743 was Carteret bij het leger en bedisselde
alles met de Koning, bij wie hij nu in blakende gunst stond.
Dat wekte nijd bij zijn collega's ). Ook zochten die achter de
ingewikkelde Duitsche pohtiek, die in het legerkamp werd gevoerd, weer Hannoversche motieven. Niet geheel ten onrechte.
De tegenstelling tusschen Carteret en zijn bestrijders is te vergelijken met die tusschen de aanhangers van de Westehjke en
de Oostehjke strategie in Engeland gedurende de wereldoorlog.
Carteret was diep geïnteresseerd in de verder afgelegen oorlogsterreinen, in Italië, inDuitschland. De meerderheid van de Engelsche pubheke opinie beperkte haar aandacht tot het traditioneele
slagveld in de Nederlanden. Carteret geloofde vermoedelijk oprecht
in zijn pohtiek, maar dat hij er 's Konings steun voor kreeg, kwam
toch wel omdat die, Europa van Hannover uit beschouwend, de
problemen van het Duitsche Rijk en van Oostenrijk anders zag dan
de gemiddelde Engelschman. In ieder geval belemmerde tegenweking van Londen uit Carteret's actie geducht (50). Zoo ontstond
er een gebrek aan vastheid in de Engelsche pohtiek, dat niet alleen
in het buitenland een deplorabele indruk maakte ), maar dat op
zijn beurt voedsel gaf aan de oppositie in het Parlement, die heftiger dan ooit met Hannover begon te schermen. De impopulariteit
van de Hannoversche hulptroepen werd nu het groote wapen tegen de regeering, of hever tegen Carteret, die men in het bizonder
met de koninklijke pohtiek vereenzelvigde, 't Was een omkeering
bijna van de rollen sinds 1742, want de oppositie schetterde nu
even hard tegen de oorlogszuchtige bedoelingen van de Koning als
1

a

') Vgl. een heel requisitoir tegen Carteret in een brief van 24 Oct. 1743 (O.S.) van
Newcastle aan Hardwicke, Coxe, Pelham A dministration, I, blz. 474.
•) Bentinck b.v. oordeelde dat men zich door het opgeven van de invasieplannen
belachelijk maakte: aan zijn moeder, 1743; Br. Mus.
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ze het toen tegen zijn schroomyalhgheid had gedaan, maar in beide gevallen heette Hannover de drijfveer van zijn pohtiek en de
gehate naam werd nu tegen Carteret uitgespeeld gelijk toen tegen
Walpole. Het was te moeilijker de nieuwe subsidies, die aan
het verdrag van Worms verbonden waren, te verdedigen, toen het
jammerlijk te niet loopen van de groote invasieplannen er zoo vlak
op volgde. De invasieplannen kwamen trouwens weldra van de
andere kant. Frankrijk, geprikkeld door het verdrag van Worms
en aangemoedigd door de oppositie tegen Carteret, verbond zich
nauwer met Spanje en begon een vloot bij Brest en bij Duinkerken
samen te trekken. In de eerste dagen van 1744 verhet de zoon van
de Pretendent Italië en begaf zich daarheen. In Februari wist heel
de wereld hiervan en in Maart verklaarde Frankrijk de oorlog aan
Engeland.
Als de Engelsche oppositie — en zelfs een deel van de Engelsche
regeering — vond, en minofmeer openlijk te kennen gaf, dat Carteret het land wel zeer eigenmachtig tot nieuwe avonturen had
verbonden, dan is het niet te verwachten, dat de machthebbers in
onze Repubhek hem zonder tegenstribbelen op die weg volgden.
Hun ergernis en hun verlangen naar vrede waren weliswaar machteloos geweest als steeds. Hun aandeel in de oorlog was tot dusver
niet van dien aard, dat de bondgenooten veel naar hun adviezen
of protesten zouden luisteren. Dat maakte juist de positie van
Van der Heim zoo hartverscheurend. A l zijn geestkracht werd
vereischt om de Repubhek tot het naleven van haar verpüchtingen te krijgen, maar dan wist nog de tegenpartij de uitvoering der
goedbedoelde besluiten zoo te saboteeren, dat de bondgenooten
er hem geen dank voor wisten en hij de Nederlandsche inzichten
bij het bepalen der algemeene pohtiek nauwelijks kon doen gelden. Het moet gezegd, dat Van der Heim zich meer het welgevallen dan op het eerste gezicht noodzakehjk hjkt en dat de Amsterdammers een beter begrip hadden van wat de zelfstandigheid van
onze pohtiek vereischte. In al de ingewikkelde onderhandelingen
te Berlijn, te Weenen, te Frankfort had de Engelsche diplomatie
de leiding. Van het verdrag van Worms, dat de politieke toestand
voor de eerstvolgende tijd zou beheerschen, was de Raadpensionaris geheel onkundig gelaten, totdat het goed en wel gesloten
was (5J). Toch maakte het bestaan van een gelijkgezinde oppositie in Engeland het voor de Engelsche regeering noodig zich wat
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meer voor hem in acht te nemen. De onwil van de Repubhek om
zich bij het verbond van Worms aan te sluiten en in 't algemeen
om Carteret in zijn oorlogspolitiek te volgen was na de Hannoversche leuze het geliefkoosd argument tegen de regeering in de debatten in het Parlement en in de pers. Zoo algemeen mogehjk formuleerde de oppositie de stelling, die naar wij zagen ) indertijd de
Walpoles al hadden gehuldigd, dat Engeland zonder ons land geen
vastelandsche oorlog moest voeren (52). Daartegenover kan men
het samenkomen van Carteret en Bentinck, over en weer ijverige
jusqu auboutisten, als de voorbereiding van een tegenmijn beschouwen. Kon de Oranjepartij maar aan het bewind gebracht
worden in Den Haag, dan hoefde Carteret niet enkel voor geen volledige afval van de Repubhek meer te vreezen, maar dan zou het
voorbeeld van oorlogszuchtigheid dat zij geven zou ook in Londen
wonderen doen. E n voor het minst kon hij hopen, dat wat grooter
activiteit van de Oranjepartij de Staten herinneren zou aan het
gevaar dat hun van hun eigen langdenooten dreigde, als zij het
waagden Engeland tegenover Frankrijk alleen te laten.
De Engelsche minister en zijn Koning wilden dus nader ingelicht
worden over de vraag hoe: hoe zij de Prins van Oranje steunen
konden. E n Bentinck, verheugd over hun bijval, zette zich tot een
uitvoerig vervolg op zijn eerste brief. Eerst vond hij het noodig
zijn correspondent te waarschuwen toch geen gewicht te hechten aan de resolutie waarmee de Staten van Holland zoojuist besloten hadden ter Staten-Generaal toestemmend te antwoorden
op het verzoek van Oostenrijk om het hulpcorps van 20.000 man
in dienst te laten en een tweede in te richten. Dat er een voorstel
tot uitzending naar Engeland van de heer Van Boetzelaer om op
vreedzame raadslagen aan te dringen aan vastgekoppeld was, bewees wel, hoe weinig men nog op de Repubhek aan kon. Inderdaad was zulk een waarschuwing overbodig. Uit Trevor's berichten moest Carteret al meer dan voldoende de indruk krijgen, dat
de vredespartij toenam in kracht, en dat Van der Heim, vooral
door de Amsterdammers bemoeihjkt, nauwehjks meer wist wat
fijngesponnen formules te bedenken om de Staten van Holland
met althans een schijn van eensgezindheid te doen stemmen voor
een minimum van de maatregelen die noodig werden als men zich
tegen het meetroonen van de bondgenooten niet kon verzetten (53).
x

*) Hiervóór, blz. 96 vlg.
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Tegen het einde van Februari 1744 ) schreef Bentinck dan naar
Engeland zijn inzicht over de wijze waarop men van daar uit het
bestaand regiem in de Repubhek zou kunnen helpen omverwerpen. Er openlijk voor uitkomen dat men daar op uit was, ging niet
aan, — hij begon met dat te erkennen. Maar wat men doen kon,
dat was de zaak van het markiezaat van Veere en Vlissingen weer
opvatten, die men in 1736 te gereedehjk had laten varen. Ditmaal
moest men zulk een zwakheid niet toonen. Bentinck schrijft nauwkeurig voor, hoe men te werk moest gaan. Men moest zich eerst
richten tot de Staten-Generaal. Natuurlijk zouden die, evenals zes
jaar tevoren, antwoorden, dat de kwestie buiten hun bevoegdheid
viel en slechts de soevereine provincie Zeeland aanging. Welnu,
dan kon men zich tot Zeeland wenden. De Koning moest een man
herwaarts zenden, die met gezag kon optreden en de Zeeuwen duidelijk maken, dat het hem ernst was. Hoezeer .het hem volgens
Bentinck ernst moest zijn, blijkt uit de raad die hij hem dorst geven om tot dwangmaatregelen over te gaan, als Zeeland weigerachtig bleef. Niets zou zoo geschikt zijn om het volk in beweging
te brengen en 's Prinsen tegenstanders te intimideeren als beslaglegging op Zeeuwsche schepen en Zeeuwsche goederen! Als de
Staten-Generaal protesteerden, kon men hun toevoegen, dat het
immers slechts de soevereine provincie Zeeland aanging en dat de
Koning zelf zijn schoonzoon recht verschafte, omdat zij zich buiten machte verklaard hadden dat te doen.
Van een dergelijk optreden verwachtte Bentinck vérstrekkende
gevolgen. De Prins, van tevoren gewaarschuwd, moest zich om
zijn eisch te steunen tezelfdertijd naar Den Haag en liefst zelfs
naar Zeeland begeven. De gemoederen zouden in zulk een beroering komen, dat zeker het stadhouderschap er wel uit zou voortspringen. Maar voor het minst zouden toch de Staten van Zeeland
zich genoopt vinden op de markiezaatskwestie toe te geven en
dan zou de Prins van een sterke positie in de Staten van Zeeland
uit zijn invloed in Holland kunnen uitbreiden. Daarbij zouden de
betrekkingen die altijd tusschen Zeeland en Holland bestaan hadden, hem te stade komen. Maar het feit van Engeland's krachtig
optreden alleen al zou genoeg zijn om de Prins een aanhang in
Holland te bezorgen, evenals Engeland's desertie zijn vrienden
verstrooid had. Zoo zou men enkel door zijn eigendom voor hem op
x

*) Het stuk is ongedateerd, maar werd ontvangen 18 Febr. O.S.
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te eischen in de Republiek een partij vormen, die de rest zou doen.
Evenmin als van het eerste stuk is het van dit laatste uit te maken, of Bentinck er de Prins over geraadpleegd had. Men kan opmerken, dat de krachtpohtiek die erin wordt voorgestaan weinig
in overeenstemming is met het temperament van Willem IV, zooals zich dat in zijn daden openbaart. Men kan daartegen aanvoeren,
dat hij steeds alle heil van de steun van Engeland verwacht had, en
dat hij zich werkeloos hield, was misschien alleen omdat die uitbleef. In ieder geval toont Bentinck's voorstel met ontstellende
duidelijkheid, op hoe gevaarlijke banen de Oranjepartij zich opnieuw, na de dagen van Willem III's minderjarigheid, met het huwehjk van 1734 had begeven. De inmenging van 1736 was bedenkelijk geweest, Willem IV's hernieuwde verzoeken om inmenging
het volgend jaar nog wat bedenkehjker. Maar een komplot als dit
tusschen een staatsman van het karakter en van de positie van
Bentinck en de Engelsche regeering met de bedoeling de Staten te
intimideeren, het volk in beweging te brengen, een partij te vormen, — was ernstiger bedreiging van onze onafhankehjkheid
mogehjk?
Als ik komplot zeg, intusschen, zeg ik te veel. Komplot veronderstelt samenwerking van twee kanten. E n niet alleen heeft de
Engelsche regeering nooit volgens Bentinck's voorstel gehandeld,
't is zelfs niet te zeggen, of zij dat ooit van plan is geweest. Alle
verdere gegevens over de zaak ontbreken. Noch in de papieren van
Carteret, noch in die van Bentinck heb ik er verder een toespeling
op kunnen vinden. De officieele Engelsche correspondentie zwijgt
er geheel over.Trevor is vermoedelijk nooit op de hoogte gebracht.
Zoo kan men slechts gissen, waarom er niets van de zaak is gekomen. Op zichzelf is het hcht te bevroeden dat Bentinck's laatste
brief geen gunstige mdruk gemaakt zou hebben. Wat hij voorstelde, was gewaagd spel. Natuurlijk konden Carteret en zelfs de Koning er in beginsel niets op tegen hebben dat Willem IV stadhouder zou worden, en zij konden zelfs hcht toegeven, dat zij hem een
handje moesten helpen. Maar van het beginsel tot de daad die
Bentinck aanprees, was een heele stap. Zulk een optreden was onmogelijk zonder een open breuk met de Staten van Holland. Als
men er nu maar zeker van zijn mocht dat de crisis hevig en kort
zou zijn, zoodat men zich weldra van de Staten van Holland niets
meer zou hoeven aantrekken! Maar dat waarborgde Bentinck
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geenszins. Hij verheelde niet dat er gevaar bestond. Hij ried daarom zelfs te wachten, tot de Staten de militaire disposities voor het
nieuwe seizoen genomen zouden hebben. Overigens betoogde hij
— en die twee redeneeringen waren slecht te rijmen, — dat men
die vrees hcht kon overdrijven, dat de regenten die zich ooit in de
armen van Frankrijk zouden werpen, het al gedaan hadden, en
zoo meer. Meer spitsvondig dan overtuigend! Zoo vlak voor het
probleem geplaatst, moest elk Engelsch staatsman tot de slotsom
komen, dat er toch voor de gesmade Walpole-politiek nog wel iets
te zeggen viel. Maar daar kwam bij dat Carteret en de Koning het
niet voor het zeggen hadden. De verdeeldheid in het Engelsche
kabinet werd al ernstiger. Misschien dat zij tweeën wel voor de
stoutmoedige pohtiek die Bentinck aanried, gevoeld zouden hebben, maar de Pelhams en hun aanhang naderden meer en meer tot
het standpunt van de oppositie, dat wil zeggen dat de geest van
Walpole weer vaardig werd over hun buitenlandsche pohtiek. E n
als het niet met kracht en eensgezindheid kon worden uitgevoerd,
was het maar beter Bentinck's plan niet eens te beproeven.

X
Wat hiervan zij, de Prins van Oranje bleef aan zijn lot overgelaten en moest zien, of hij zichzelf kon helpen. Daar wist hij nog
altijd niet anders op dan de promotie. Juist op het oogenblik, dat
de oorlog in een nieuw en gevaarlijk stadium kwam en de barrière
van de staat werd aangetast, zetten zijn vrienden in die kwestie alles op haren en snaren en stichtten de grootste verwarring in de
Repubhek.
Nog voor de Fransche oorlogsverklaring had de Engelsche regeering, verschrikt door de invasie-dreiging en de bewegingen van
de jonge Pretendent, om de 6000 man gevraagd, waartoe de Repubhek volgens de verdragen ) ingeval van een bedreiging van de
Engelsche bodem verplicht was. Dit werd grif toegestaan. De troepen werden uit de garnizoenen in de barrière-steden gehcht en met
bekwame spoed overgescheept. Maar weldra verklaarde Frankrijk
ook aan Oostenrijk openlijk de oorlog — totnogtoe had het Maria
Theresia zoogenaamd slechts als bondgenoot van Beieren bevochten — en nu verscheen Fénelon met ongewone statie ter Staten,
Generaal (23 April 1744) en deelde er uit naam zijns Konings meedat het niet langer mogehjk zijn zou de Zuidelijke Nederlanden te
ontzien. Die boodschap, curieus staaltje van de internationale gebruiken van die tijd, wekte in Den Haag niet weinig opschudding.
Men begreep nu beter wat Frankrijk met de aanslag op Engeland's
kust had voor gehad ) en verzocht de bondgenoot aanstonds de
6000 man, waarvan men de verdediging der Zuidelijke Nederlanden beroofd had, terug te zenden. De Engelschen, die in hun eerste
paniek ook nog van hun eigen troepen hadden terugontboden —
zelfs Trevor vond dat overdreven — heten zich bewegen om dat
verzoek in te willigen, ofschoon er, ten deele door nalatigheid van
1

2

*) Steeds nog het verdrag van 1678, laatstelijk in 1728 bevestigd.
*) „The greff ier himself thinks the place France really le veis herblow at is Flanders",
Trevor aan H . Walpole; Coxe, Memoirs of ff. Walpole,ïl,
blz. 85.
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de Staten zelf ), nog vrijwat tijd verstreek voor de troepen er
weer waren. Maar tot een goede verstandhouding tusschen de
Zeemogendheden wilde het, ook nu de Repubhek noodgedwongen
wel een krijgshaftiger houding moest aannemen, maarniet komen.
Dat was voor het grootste deel de schuld van George II en Carteret, die wel gaarne een Orangistische restauratie gezien zouden
hebben, tengevolge waarvan de Repubhek zich blindelings aan
hun leiding zou hebben onderworpen, maar die niets wilden weten
van een intiem overleg met de Staten-regeering. Die stond immers
afwerend tegenover heel hun Duitsche pohtiek en zou alle aandrang om grooter krachtsinspanning beantwoord hebben met verzoeken om het equivalent van de kant van Hannover*). Die maakte zich bezorgd om de Zuidelijke Nederlanden, terwijl de KoningKeurvorst en zijn trouwe minister vooral om Westfalen, de toegang tot Hannover, dachten. Van der Heim drong ermet de meeste kracht op aan, dat men een gezant van hooge rang naar Den
Haag zou zenden om een goede militaire regeling tot stand te
brengen ). Carteret maakte het veldtochtplan hever met Oostenrijk en de nieuwe bondgenoot Sardinië. De Pelhams wisten
wel gedaan te krijgen, dat men met de bizondere gezant die de
Staten juist naar Engeland hadden gezonden, de heer Van Boetzelaer *), in overleg daaromtrent trad, en in Juni kwam een belofte
dat zes Engelsche bataUlons naar het nieuwe oorlogsterrein zouden worden overgescheept, maar de verdeeldheid onder de Engelsche ministers bleef bestaan en verijdelde iedere poging tot krachtige samenwerking. E n ondertusschen hadden de Franschen niet
stil gezeten. Nog in Mei hadden zij zich van een reeks barrière-vestingen meester gemaakt — Kortrijk, Warneton, Meenen — bijna
zonder slag of stoot. In Engeland dreef men bittere spot met de
blijkbare weerloosheid van de Nederlandsche garnizoenen, maar
de Raadpensionaris stortte zijn hart uit in niet minder bittere verwijten aan het adres van de opperbevelhebber van het Engelsche
1

8

') De Jonge, a. w., blz. 78, noot 3.
*) Welk een slechte indruk bij ons 's Konings nalatigheid als Keurvorst maakte,
blijkt o. a. uit een verslag van W . van Haren aan de Staten van Friesland in 1745 bij
van Vloten, Leven en Werken van W. en O. Z. van Haren, blz. 143.
*) Trevor aan Carteret, 12 Mei 1744; P. R. O.
*) Volgens resolutie van 2 Maart gezonden om op herstel van de vrede aan te dringen; daarna, 11 April, wegens de veranderde omstandigheden, tevens om over „gemeene mesures" te spreken. — Vgl. voorts Coxe, Pelham Administration, I, blz. 154
vlg.; 181.
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leger i n de Nederlanden, generaal Wade, die i n weerwil van de
precedenten uit de Spaansche successie-oorlog hardnekkig weigerde van zijn eigen troepen af te staan voor garnizoensdienst
i n de barrière en enkel de Nederlandsche troepen i n die verloren
posten waagde
Maar de traagheid van de Engelsche hulpverleening, het ontwijken van een gezamenlijk plan, dat was eigenlijk, volgens V a n der Heim, de oorzaak van de ramp. „De Zuidelijke Nederlanden zijn verloren", jammerde hij tot Trevor (54),
„en verloren door uw schuld."
Is het wonder dat er weinig animo bestond om te voldoen aan
het verzoek van Engeland en ingevolge de bepalingen van het
verdrag van 1678 Frankrijk de oorlog te verklaren, maar dat
men integendeel ernst wou maken met de pogingen tot bemiddeling en verzoening, die datzelfde verdrag voorschreef en waartoe
het twee maanden gratie toestond, nadat de eene bondgenoot
door een derde de oorlog was aangedaan? Bentinck noemt het een
dwaze, een onzinnige gedachte ) , dat men nog buiten de oorlog
zou kunnen bhjven. H i j hield het ervoor — en daar stemde de
Prins v a n Oranje mee i n ) — dat met de aanval op de Zuidelijke
Nederlanden een feitehjke oorlogstoestand tusschen de Repubhek
en Frankrijk was ingetreden. D a t was zeker een redehjk inzicht,
ofschoon voor de koopmansstand de nominale neutraliteit genoeg
reëele beteekenis had, want zij verschafte schoone kansen, die de
Engelschen het evenwel niet altijd over hun hart konden verkrijgen te laten passeeren, tot winstgevende handel voor Fransche en
Spaansche rekening, vooral i n Amerika. E n zelfs afgezien daarvan, hoe begrijpelijk dat de Staten zich wel wachtten die feitehjke toestand te wettigen, waar zij immers niets hever wenschten dan er een eind aan te maken! De hoop dat zij daarin slagen
zouden, konden zij moeilijk opgeven, zoolang zij wisten, dat Carteret's positie i n Engeland van binnen zijn eigen regeering uit bedreigd werd. E n dat wisten zij heel nauwkeurig. Bentinck merkte
dat met ergernis op ), en wel mocht hij! Niets ontmoedigde de
oorlogspartij bij ons te lande zoozeer, niets gaf zoo'n rugsteun aan
de neutralisten, als de jammerlijke verwarring die volgens alle bea

8
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) Trevor aan Carteret, 12 Mei 1744; P. R. O.
*) „If ever there was a mad or extravagant thought in the world, tis this"; aan zijn
moeder 10 April 1744; Br. Mus.
') Archives, supplément, blz. 17.
*) Aan zijn moeder, 10 April 1744; Br. Mus.
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richten in Engeland heerschte en het veldwinnen daarginds van
de opvatting der oppositie, die ik al als een herleving van de Walpole-politiek beschreef (55). De Engelsche gezant zelf was lang
geen ijverig medestander, en minder nog een willoos werktuig, van
Carteret. Voortgekomen immers uit de school van Walpole, sloot
Trevor zich juist in deze dagen onherroepehjk bij Pelham aan, bij
de partij in de Engelsche regeering dus, die zich opmaakte om
Carteret de voet te hchten ). In een vertrouwelijke correspondentie met Carteret's collega en geheime tegenstander erkende hij de
gegrondheid van veel van de grieven en bezwaren der Hollanders,
in 't bizonder die tegen de Hannoversche neigingen van de Koning.
De verontwaardiging over de koelheid waarmee de Engelschen
ons gevaar in de Zuidehjke Nederlanden opnamen, die zoo scherp
afstak bij hun ontsteltenis zoodra het hun eigen kusten gold, was
bovendien groot (56).
Zoo werd dan, terwijl men tegehjkertijd tot nog een legeruitbreiding besloot en een tweede corps van 20.000 man voor hulp
aan de Koningin van Hongarije ging inrichten, de heer van Wassenaer-Twickel, de jongere broer van Wassenaer-Obdam, in Mei
naar het Fransche hof gezonden—hij trof de Koning en zijn ministers bij het leger, in Rijsel — om gedaan te krijgen dat men van de
aanval op de barrière zou afzien of althans hem opschorten om onderwijl over een algemeene vrede te beraadslagen. Maar van een
staken van de krijgsoperaties wilden de Franschen niet weten, en
weldra, terwijl de eene barrière-stad na de andere smadehjk overging, was Wassenaer terug in Den Haag met de boodschap dat het
nutteloos was verder te onderhandelen, als men met mede uit naam
van Engeland een uitgewerkt vredesplan kon overleggen. Door
de heer Van Boetzelaer deed men dus moeite om de Engelsche regeering tot medewerking aan een gemeenschappelijk voorstel te
bewegen. Carteret was er tegen, dat Wassenaer nogmaals gaan
zou. In Oostenrijk wekte heel de zending het grootste wantrouwen ). Ook Van der Heim zwichtte slechts (of hield zich zoo tegenover Trevor) voor de aandrang van Amsterdam •). Maar Pelham zette door dat de Hollanders eenige genoegdoening verschaft
zou worden. In Juli verscheen Wassenaer weer aan het Fransche
1

a

*) Trevor aan Pelham, 15 Mei 1744; Hist. Mss. Comm., X I V , blz. I X , 95.
*) Carteret aan Trevor, 19 Juni O.S. 1744, P. R. O.
") Trevor aan Carteret, 7 Juli 1744, P. R. O.
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hof, dat zich toen te Atrecht ophield, en deelde er de vredesvoorwaarden mee, waar Engeland genoegen mee had willen nemen.
Pelham had niet meer dan een schijnconcessie kunnen verwerven.
De voorwaarden, die ook werkehjk geen enkele concessie aan de
voorspoedigste partij inhielden, werden door Frankrijk onaannemelijk verklaard en de onderhandelingen afgebroken ).
Het nij pendst gevaar was toen al geweken. Niet alleen waren de
6000 man weer uit Engeland teruggekomen en was het tweede
hulpcorps (dat echter maar in naam uit 20.000 man bestond) gevormd en opgerukt, maar een beweging van een Oostenrijksch
leger onder Karei van Lotharingen tegen de Rijn had de Franschen genoodzaakt hun hoofdmacht uit de Nederlanden weg
te trekken. Maurits van Saksen, die daar als opperbevelhebber
werd achtergelaten, wist echter door zijn meesterlijk beleid al
de gemaakte veroveringen tegen het nu veel sterker leger van de
bondgenooten te bewaren. De drie bevelhebbers, de Oostenrijker,
de Engelschman en de Nederlander — Arenberg, Wade en Nassau —, lagen gedurig overhoop. Geen hunner kon zich gezag over
de anderen aanmatigen. Elk had zijn eigen instructies en intenties. In eindelooze krijgsraden werd geredetwist en gekibbeld, humeur bedorven en maar zelden iets besloten (57). Het is onmogelijk elks aandeel in de schuld juist te bepalen, maar zelfs de
trouwste vrienden van Engeland te onzent waren vooral op Wade
gebeten en verweten hem met bitterheid, dat hij alle plannen
tot krachtiger actie obstrueerde. Zoo liep de veldtocht van 1744
even smadelijk af als hij begonnen was, en voor het volgend jaar
waren de vooruitzichten niet beter, want nog. in Augustus 1744
had Frederik van Pruisen zich opnieuw in de strijd gemengd, zoodat Karei van Lotharingen zich meteen weer uit de Elzas had
moeten terugtrekken.
In deze hachehjke omstandigheden nu had zich de bijdrage van
de Oranjepartij in de Repubhek, zooals ik al opmerkte, tot sabotage en verwarring stichten bepaald. Friesland belette nog steeds,
dat de in 1742 benoemde generaals ook metterdaad kommando's
verkregen. Een aanschrijving van de Staten-Generaal in Maart om
die tegenstand op te geven richtte niets uit. In April verkneuterden de Oranj egezinden zich bij de gedachte, dat het moeite zou
kosten opperofficieren te vinden voor het tweede corps van
1

*) Zie De Jonge, a. w., blz. 77.
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20.000 man bestemd voor de Zuidelijke Nederlanden ). Inderdaad maakte de obstructie van Friesland de toestand wel zoo
moeilijk, dat de Hollanders tot een compromis begonnen te neigen. Volgens Trevor ) zou de Prins in deze tijd de zoo lang en zoo
hevig begeerde generaakbenoeming hebben kunnen krijgen, als
men de zaak niet verder op de spits had gedreven. Maar dat deed
men. Het ging nu niet meer om de promotie alleen, de Oranjepartij eischte dat de Prins meteen aan het hoofd van dat tweede corps
zou worden gesteld. Tegenover die hevigheid kon de partij der gematigdheid in Holland geen stand houden. Het ging weer hard tegen hard en zooais steeds wist Holland zijn zin in de Staten-Generaal door te drijven, waar Friesland slechts bij Groningen en Gelderland steun vond. Van de promotie van de Prins kwam niets en
tegen het einde van Mei werd de heer Van Ginkel tot bevelhebber
over het tweede corps aangesteld. Friesland het het er evenwel
niet bij. Het beantwoordde het besluit van Hun Hoog Mogenden
met een formeel intrekken ) van zijn consenten in alle openbare
lasten, „petities, équipementen, augmentatièn, subsidièn, secoursen, enz." *), tot tijd en wijle dat zijn Stadhouder niet slechts tot
generaal benoemd, maar aan het hoofd van dat tweede corps gesteld zou zijn. „Een fraay middel om de Republicq te defendeeren
en te redden!" schreef Van der Heim bitter aan Van Boetzelaer ).
Volgens hem was het „bequaem dezelve te doen verloren gaan,
vooral geëmployeert in een tijd als deeze, daar ieder moeste tragten het zijne te contribueeren om het gemeene welzijn te bevorderen."
1

2

8

6

Maar dat was een taal, die de hevige partijgangers aan weerszijden niet meer verstonden. De Prins zelf betuigde aan Bentinck •),
die deze desertie in het aangezicht van de vijand blijkbaar afkeurde, dat hij de Friezen niet tot hun houding had aangezet. Maar hij
het duidelijk doorschemeren, dat ze hem aangenaam was en verklaarde ronduit, dat het niet aan hem stond Friesland van zijn besluit, waarmee de eer van het gewest gemoeid was, af te brengen.
Inderdaad is er geen twijfel mogehjk, of deze taktiek van politieke
»)
)
•)
*)
*)
')
s

Trembley aan de gravin van Portland, 3 April 1744, Br. Mus.
Trevor aan Carteret, 26 Mei 1744, P. R. O.
26 Mei 1744 deed het hiervan mededeeling ter Staten-Generaal.
Aldus Trevor*. a. p.
26 Mei 1744; R.A.
ArchiveSi S u p p l é m e n t , blz. 18.
9
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chantage werd door hem met zijn vrienden overlegd en zij hoopten
op de medewerking van de andere Oostehjke gewesten (Overijsel
hèt hen echter in de steek) om de Raadpensionaris te intimideeren (58). Natuurlijk had de Prins een argument bij de hand om
zijn gedrag tegenover zijn eigen pohtiek geweten te verantwoorden. Het was dat er van verplichtingen tegenover 's lands regeering geen sprake meer zijn kon, omdat er in feite „geen schaduwe
van regeeringsform meer overig" was, zoodat het patriottisme
werd de Haagsche anarchie de voet dwars te zetten en zoo mogehjk ten val te brengen. Dat dit een drogreden was, zou vóór het
jaar om was blijken uit het succes waarmee Van der Heim, de
Orangistische dwarsdrijverij ten spijt, het aanzien van het centraal gezag wist te herstellen. Heel zeker van zijn zaak voelde Willen IV zich dan ook niet, maar het was vooral de gedachte aan de
ontstemming van Engeland, wat hem soms deed aarzelen (59).
Het is ook niet weinig curieus, dat de Orangisten in deze jaren
door de omstandigheden (hun kracht in enkele provincies, Holland's vat op het Generahteitsbestuur) ertoe gedreven werden
zich op diezelfde beginselen van gewestehjke soevereiniteit te beroepen, die hun partij in De Witt's tijd als de karakteristieke
snoodheid van de Loevesteyners placht uit te krijten. Ik heb bij
het bespreken van die gebeurtenissen van een eeuw vroeger de opmerking al eens gemaakt, dat de constitutioneele leuzen van particularisme of centraal gezag niet de inzet van de strijd waren,
maar slechts de wapenen waarmee hij gestreden werd ), en vind
haar door wat nu van de houding van Willem IV en zijn naaste
vrienden blijkt bevestigd (60). Dat neemt niet weg, dat er zich op
dat gebied voor de Oranjepartij een traditie had gevormd en dat
alleen zij die onwillekeurig de belangen der dynastie boven die van
de algemeene pohtiek stelden zich daar niet om bekommerden.
Willem van Haren was er evenmin als Bentinck voor te vinden
om ter wille van 's Prinsen generaalschap de leer van de absolute
macht der provincies over hun deel van het leger uit het partijarsenaal der tegenstanders over te nemen.
1

De Prins gaf Bentinck trouwens nog op een ander punt ergernis, te weten door zijn lauwheid in de heilige strijd tegen Frankrijk. In weerwil van herhaalde aansporingen weigerde hij de Re*) Zie Bijdragen voor Vaderl. Geschiedenis, 1924, artikel Oranje en Stuart, blz. 225.
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publiek, die groote moeite had om haar achtereenvolgende legervermeerderingen uit te voeren, Nassausche troepen aan te bieden.
Voorzoover zijn redenen ontleend waren aan zijn verphchtingen
als vorst van Nassau, die niet met zijn verphchtingen als Nederlandsen patriot verward behoorden te worden, kan men ze billijken; ofschoon de bedenking zich opdringt, dat die twee kwaliteiten dan toch ook moeilijk in éen man te vereenigen waren. Maar
persoonhjke overwegingen voegden er zich in de geest van Willem
IV bij. Men had hem om die troepen niet willen vragen, nu scheen
men er verlegen om te zitten en zou ze misschien wel willen hebben, maar kon hij zich zoo laten behandelen? „Ce que j'en dis
n'est pas par picque, mais la décence n'exige-t-elle pas qu'on ne se
laisse pas traiter en pis-allé ?" De eer van de provincie, de eer van
de Prins, dat werden al gevoehger punten die zelfs ten koste van
de ernstigste landsbelangen ontzien moesten worden. Alsof de generaalskwestie nog niet genoeg was, kwam door de schuld van een
Friesch gedeputeerde ter Generaliteit in deze zelfde Mei-dagen een
nieuwe twist de verwarring in de raadkamers van de Repubhek
vermeerderen, en ook daarin ging de Prins, hoe ook gewaarschuwd
dat het gedrag van de Fries onverschoonbaar was geweest, mee
met de drijvers van zijn provincie, die zelfs van een slechte zaak
een zaak van prestige wenschten te maken (61). De man in kwestie, een zekere Bergsma, wordt door 's Prinsen eigen vrienden beschreven als „een slegt kaerel" en dat maakt het nog te verwonderlijker, dat hij hem zoo lang de hand boven het hoofd hield,
want het ging om de eer van de algemeen zoo beminde oude Griffier. Bergsma had hem van vervalsching van een resolutie beticht ! De trouwe Stirum, die juist in die dagen in Den Haag kwam
en door een groepje Prinsgezinden belast werd met de opdracht
om zijn meester enkele onaangename waarheden te zeggen, noemt
Bergsma ronduit een lasteraar (62). Zelfs de gemeente, bij wie Fagel ook een vereerde figuur geweest blijkt te zijn, raakte in opschudding en lag op de loer om Bergsma bij zijn terugkeer in Den
Haag in de gracht te smijtén. Het was vermoedelijk omdat de
Prins zulke menschen bij zijn strijd om de promotie niet meende
te kunnen missen, dat hij Bergsma zoo noode het vallen.
Op die manier raakten de nationale belangen meer en meer in
het gedrang van partijschap en persoonhjke kwesties. Bentinck
zegde de Prins bijna de trouw op (62). Trevor verloor er zoozeer
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zijn geduld onder, dat hij i n een eigenhandige brief aan Carteret )
onbewimpeld zijn afkeuring over het gedrag v a n de Prins uitsprak. Die afkeuring, zegt hij, is zoo algemeen, dat er alweer geen
denken aan is, dat de Prins de bestaande verwarring zou kunnen
te baat nemen om zich van de macht meester te maken. De oorlogspolitiek wordt n u door een waar monsterverbond geobstrueerd — „de Prinseheden, de Franschmans, de Dordtenaars,
allen trekken n u aan hetzelfde touw, en bestrijden de Raadpensionaris, mij en de goeden v a n de goede partij" ) .
D a t de Prins met deze pohtiek zijn zaak geen goed kon doen,
voorzagen zijn vrienden i n Den Haag evenzeer als Trevor. In M e i
en J u n i had Itsma, minder verstandig dan de meesten, nog ijverig
alle geruchten van Orangistische opstandigheid onder de gemeente
opgeblazen (63), maar weldra vertoonde zich een reactie tegen dit
roekeloos drijven, — die geheel ten goede kwam aan de Raadpensionaris. I n de nood v a n het land — Pruisen's hernieuwde inmenging i n de oorlog verergerde de ongerustheid nog, en temeer omdat
het zich kort daarop voorgoed i n Oost-Friesland vastzette—in die
benardheid schaarde men zich onwillekeurig vaster om de zwakke
man, die, ofschoon zichtbaar bezwijkend onder de taak van zijn
ambt, tenminste niet zichzelf zocht, maar steun vond i n iets dat
sterker was dan hij, een waarlijk nationale pohtiek, een pohtiek
gebaseerd op 's lands belang, hoe eng, hoe conventioneel misschien
ook begrepen. E i n d November oordeelde de Engelsche gezant *),
dat V a n der Heim's positie aanzienlijk steviger was geworden zoowel i n Holland als daarbuiten. Hoezeer de Hollanders overtuigd
waren dat zij het zonder hem niet bolwerken konden, bleek toen
de oude Fagel eindelijk het griffierschap vaarwel zei en V a n der
H e i m weer de begeerte aan den dag lei v a n hem op te volgen. O m
hem daarvan terug te houden boden de Staten van Holland hem
de meest aanlokkelijke en eervolle voorwaarden. I n de dagen dat
men nog verwachtte, dat V a n der H e i m zich niet zou laten overreden, schreef Burmania uit Den Haag aan de Prins ) . „Als mijnheer de Raadpensionaris volhoudt, beteekent dat, dat hij eraan
wanhoopt het schip i n veilige haven te kunnen brengen. Men kon
r

a

4

*) Zie noot (or). Ook in Den Haag liet Trevor zijn afkeuring blijken: vgl. noot (6a).
*) Hiermee bedoelt hij natuurlijk mannen als Bentinck, op wier buitenlandsche
politiek staat viel te maken.
«) Trevor aan Pelham, 30 Nov. 1744, Hist. Mss. Comm., X I V , I X , blz. 103.
') 7 Dec. 1744, Huisarchief.
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Zaterdag de ontsteltenis dan ook van het gelaat van mijnheer van
Obdam aflezen. Dat is te begrijpen, want wie het ook zij die mijnheer de Raadpensionaris opvolgt, in een tijd dat alles verachterd
is en de crisis gevaarlijker geworden, zal niet anders kunnen dan
stranden". Maar ook deze verwachtingen werden bedrogen. Van
der Heim zwichtte voor de aandrang van Hun Edel Groot Mogenden en Fagel's neef, die hem in 1742 reeds als tweede griffier was
toegevoegd, werd zijn opvolger, met Jacob Gilles, de pensionaris
van Haarlem, in de plaats van tweede griffier.
Intusschen hadden de Friezen in de zomer al vrijwat water in
hun wijn gedaan. In October, zonder formeel op hun besluit van
Mei terug te komen, namen zij alsof er niets gebeurd was Holland's nieuwe voorstellen in verband met de oorlogspolitiek aan.
Onno Zwier van Haren had Itsma „beswooren" om de conclusie
niet tegen te houden, aangezien de Prins zich met een zoodanige
pohtiek „niet alleen voor altoost in de Repubhek bedorf, maar
ook bij den Koning van Engeland, en prostitueerde bij geheel
Europe. Lieve Got", gaat Itsma voort, die blijkbaar na zijn blijde
verwachtingen van eenige weken geleden niet weinig in angst
zat, nu het hooge spel verloren scheen: „lieve Got, wat soude
ik anders als middelen uitdenken om stuk een groot kwaad te verhoeden, te meer wijl men mij verseekerde dat U . D. H.'s intentie
hiermede volkomen overeenkwam" ). Friesland gaf de partij dus
op en Trevor hoopte dat Holland nu van zijn kant in de promotie zou toestemmen, ofschoon hij in twijfel trok, of het de Friezen
daar ooit wezenlijk om te doen was geweest. In ieder geval, daar
kwam niets van in. Geen gemanoeuvreer in de Staten-Generaal
baatte. Eindelijk, in December, scheen Willem IV plotseling de
hopeloosheid van de pohtiek, waar hij zich zooveel jaren voor had
ingespannen, te beseffen. In een brief aan Burmania (64) ontviel
hem tenminste de verzuchting, dat hij de moeite en de tijd berouwde, die hij verloren had met over die fameuze promotie te
hooren praten, met erover te schrijven, en met maatregelen te beramen om daar overeenstemming in te bereiken. E n hij ging voort
dat het nu uit was, dat de goede gratie er in ieder geval van was
weggenomen, en dat hij er niet meer aan dacht en er niet meer van
wou hooren. Burmania prees de edelmoedigheid van het besluit,
1

*) Itsma aan Willem IV, 20 Juli 1744; H. A.
*) Trevor aan Carteret, 6 Oct. 1744; P. R. O.
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ofschoon de reden die hij opgaf voor zijn lof met edelmoedigheid
niets uitstaande had, nl. dat er onder een jammerlijke regeering
als de bestaande toch geen eer met een generaalschap zou in te
leggen zijn. Maar hij voegde er een opwekking aan toe om niet aan
de Repubhek te wanhopen en om haar in haar beproeving al zijn
aandacht te bhjven schenken. Hij behoefde niet ongerust te zijn.
Het waren maar opwellingen van ongeduld en wrevel, waar de
Prins uiting aan gaf. Inderdaad werd er over zijn promotie tot generaal nog eindeloos geïntrigeerd, ofschoon kort voordat de campagne van 1745 geopend werd, Holland een besluit wist door te
drijven, dat er een nieuwe belemmering tegen opwierp. 19 Februari 1745 werd in de Staten-Generaal bij meerderheidsstemming de
prins van Waldeck, die in 1742 al tot generaal benoemd was, met
het opperbevel over het leger belast. Tot dusver had men zich,
zooals ik hiervóór heb verhaald, door de oppositie van Friesland
laten weerhouden om de toentertijd, benoemde generaals kommando's te geven. Voor Willem IV was de aanstelling van Waldeck een nieuwe nederlaag en éen die hij voelde als een ondraaglijke beleediging. Er werd moeite gedaan om hem nu een generaalsbenoeming te doen aanvaarden, maar hij volhardde in zijn
mokkende onthouding en weigerde beslist onder Waldeck te
dienen ). 24 Maart werden toen met de stemmen van de drie stadhouderlijke gewesten tegen ) de overige kommando's vergeven en
nog meer van de buitenlandsche generaals van 1742 kwamen nu in
actieve dienst *).
x

a

*) Dit verklaarde Burmania in April nog aan Schwartzenberg. zie noot (70).
') Dat zegt Trevor, 26 Maart 1745; P. R. O.
*) Naleezingen op Wagenaar, II, blz. 417.

XI
Aan Engelsche steun had Willem IV voor zijn militaire ambities nooit iets gehad, maar ditmaal was de kans om ze te verkrijgen verder af dan ooit. De Engelsche diplomaten in Den Haag zagen de benoeming van Waldeck niet ongaarne en schreven onbevangen over zijn goede kwaliteiten ). Dat kwam niet alleen door
Willem IV's eigen onoordeelkundig optreden, maar ook doordat al
in November 1744 eindelijk Carteret ten val was gekomen en een
nieuwe combinatie opgetreden, die bekend staat onder de naam
van de „Broad Bottom Aóministration''. De Pelhams wisten de
Koning tot het ontslag van hun groote mededinger te dwingen en
versterkten hun kabinet uit de oppositie. Lord Harrington, die indertijd Walpole's secretaris van staat was geweest, vervulde dat
ambt nu weer als opvolger van Carteret. Ook Chesterfield werd in
de regeering opgenomen. Een heel andere koers was te verwachten en wel vooral (65) dat men nadere aansluiting bij de Staten
zou zoeken, de oorlog voeren in grooter overeenstemming met hen,
maar dan ook meer van hen eischen, en als er niet meer van hen
gedaan te krijgen was, aan vrede denken.
Dat hij zich te hcht getroost had om Engeland het leeuwendeel in de kosten van zijn avontuurlijke pohtiek te laten
dragen, dat was de voornaamste grief geweest, die de oppositie
tegen George U's gunsteling had aangevoerd, en die weerklank
had gevonden bij zijn minder begaafde, maar daarom niet minder mvloedrijke, collega's, Pelham en zijn broer de hertog van
Newcastle ). Dat die pohtiek met haar Duitsche ambities Frederik van Pruisen met wantrouwen had vervuld en er hem toe
gebracht had de oorlog tegen Maria Theresia te hervatten, had
Carteret's positie ook geen goed gedaan, 't Was een ongedaan
1

a

') Jorissen, a. «., blz. 139.
) Vgl. hiervoor, blz, 124; zij was uitdrukkelijk aangevoerd in de memorie, waarmee
de ontevreden ministers Carteret in November bij de Koning aanklaagden; Coxe, Pelham Administration, I, blz. 181.
a
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maken van het groote succes dat zijn diplomatie in 't begin van
zijn bewind had behaald, toen zij de vrede van Breslau had bemiddeld. Tegelijk was ook Willem van Hessen, die altijd al in
nauwe relatie met de Keizer had gestaan, geheel van de Engelsche
zijde afgevallen en had zijn 6000 Hessen bij het afloopen van zijn
subsidie-verdrag in het Fransch-Keizerhjke leger overgevoerd.
E n tot op het laatst toe had Carteret er niets anders op geweten
dan na elk verhes de inzet te verdubbelen. A l vaster wilde hij Engeland snoeren aan Oostenrijk en Oostenrijk's vrienden. Bij zijn
aftreden lag een subsidieverdrag met Saksen gereed, waarbij men
zich tot steun verplichten zou voor het plan om de herovering van
Silezië het doel van de oorlog met Pruisen te maken ). Dat ook op
militair gebied zijn beleid zoo weinig fortuinlijk was — vooral de
jammerlijke mislukking van generaal Wade's veldtocht had indruk gemaakt — was weinig geschikt geweest om het Engelsche
pubhek te verzoenen met Carteret's stoutmoedigheid en ondernemingsgeest. Van de nieuwe regeering moest men nu verwachten,
dat zij ofwel de Hollanders, die natuurlijk niet minder wantrouwig zijn konden dan de Engelsche openbare meening zelf geweest
was, nieuwe moed zou inblazen door in samenwerking met hen de
oorlog krachtig in de Zuidelijke Nederlanden te concentreeren ),
ofwel, als er met hen niets te beginnen bleek (als zij, in het bizonder, niet tot een oorlogsverklaring aan Frankrijk te bewegen
waren), heel het vasteland zou opgeven en zich terugtrekken in
het nationale eiland-isolement. In dat hcht zag het publiek dan
ook de zending van Lord Chesterfield, die evenals Stair drie jaar
tevoren in Februari 1745 naar Den Haag trok om er met de Staten-regeering te onderhandelen over een plan van actie voor het
komende zomerseizoen.
Op zichzelf was de zending van een man van zijn aanzien en
met dat oogmerk een daad in de geest van de voormalige oppositie. Men herinnert zich, dat George II in Carteret's tijd had weten
te beletten dat zooiets zou geschieden uit vrees dat daarbij zijn
Hannoversche pohtiek in 't gedrang zou komen. Maar nu bleek
aan de ingewijden al ras, dat de Koning, zelfs al had hij nu in deze
1
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*) Sir R. Lodge, Great Brüain and Prussia in the iSth century, blz. 53 vlg.
*) Het in 't leven roepen van een militaire superioriteit in de Zuidelijke Nederlanden, dat moest volgens een resolutie van de Staten-Generaal van 24 Oct. 1744 als
een onmisbare voorwaarde voor het voortzetten van de oorlog aan Engeland worden
voorgehouden.
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onderhandelingen moeten toestemmen, ook op zijn nieuwe ministers, die zooeven nog zoo tegen Hannoversche invloeden tekeer
gegaan waren, genoeg vermocht om er de eigenlijke beteekenis
aan te ontnemen en om de pohtiek, die men gedacht had dat met
Carteret was gevallen, in veiligheid te stellen. Zooals een Engelsch
pamfletschrijver (die overigens even bitter tegen de Hollanders
als tegen Hannover is) het uitdrukt, in plaats van te gaan, gehjk
hij gekund had, als „the People's Embassador", toog Chesterfield uit op „an arrant Court Jobb". *) 't Is waar, dat hij het zijne wel zou hebben willen doen om vredesonderhandelmgen op
touw te zetten, maar de gebeurtenissen haalden een streep door zijn
rekening. De Keizer, Karei VII, overleed onverwachts (20 Jan.).
Dit baande weliswaar de weg tot een verzoening tusschen Oostenrijk en Beieren, maar een nieuwe comphcatie deed zich voor, toen
de ambitie van Maria Theresia duidelijk werd om nu haar man de
Keizerskroon te bezorgen en Frankrijk verkoos zich daartegen te
verzetten. De oorlog in het Westen ging dus voort en ook in het
Oosten leek nu door het uitvallen van Beieren de kans om Pruisen
klein te krijgen zoo schoon, dat het nieuwe ministerie aan George
U's aandrang geen weerstand kon bieden en de pohtiek van Carteret feitehjk werd voortgezet, totdat nieuwe overwinningen van
Frederik de Groote haar onhoudbaar maakten. Maar daar ging
heel het jaar 1745 mee heen. A l wat Chesterfield dus kon doen,
waren enkele heel vage besprekingen met de vertegenwoordiger
die Frankrijk nog in Den Haag had, de abt De la Ville, secretaris
der embassade, besprekingen die na zijn terugkeer naar Engeland
door Van der Heim werden voortgezet en pas toen van eenig belang werden.
De militaire overeenkomst met de Staten, die de Engelsche afgezant 30 Maart 1745 tot stand gebracht had en die bekend
staat onder de naam van het résuUat, moest als het eenig succes
van zijn missie (want van een oorlogsverklaring kwam niets
in) dus zoo hoog mogehjk worden opgevijzeld. Ze werd pour
le besoin de la cause, d.w.z. om de voortzetting van de oorlog te
rechtvaardigen in de oogen van hen die aan de betuigingen van
de oppositie geloof hadden geslagen, voorgesteld op een wijze die
met de feiten geheel in strijd was, maar waardoor zich ook de latere Engelsche historici hebben laten beet nemen. Het moest hee*) Dutch Faith....

London 1745; Knuttel 17478; blz. 8.
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ten, dat Chesterfield (met zijn ongeëvenaarde overredingskracht)
de Repubhek tot nieuwe krachtsinspanning had weten te bewegen, die Carteret niet had kunnen verkrijgen. Zoo hoort men altijd
spreken alsof het résultat met de allergrootste moeite door een
energiek Engeland aan een zwakke, weifelende Repubhek was opgedrongen (66). In werkelijkheid het de energie van Engeland
heel wat te wenschen over, maar het meest teleursteUend was, dat
Hannover nóg niet tot deelneming gedwongen werd en dat volgens de aanvankelijke plannen (maar daar bracht de dood van de
Keizer wel verandering in) de Zuidelijke Nederlanden minder dan
ooit het hoofdterrein van de Engelsche krachtsinspanning zouden
zijn. Onze Jorissen, die deze gebeurtenissen in zijn Lord Chesterfield en de Republiek der Vereenigde Nederlanden op een veel te
stellige toon behandelt op grond van een veel te beperkte kennis
der bronnen *), maakt de naieve opmerking dat bizonderheden
omtrent Chesterfield's onderhandelingen in Den Haag, als ze eenmaal bekend werden, wel „weinig belangrijks zouden bevatten" *).
Integendeel kan men uit de gegevens die op het Record Office te
vinden zijn opmaken, dat Jorissen groot ongelijk had om —
zooals hij trouwens in heel zijn studie doet en bijna steeds evenzeer ten onrechte (67) — klakkeloos de Engelsche en Orangistische voorstelling van de gang van zaken over te nemen en aldoor
te schimpen op de lafheid en benepenheid van onze voorouders.
Trevor dacht — nog voor de komst van Lord Chesterfield —
niet zoo gering over de krachtsinspanning van de Staten. Hij
waarschuwde vooral tegen de gevaarlijke illusie, die de demagogen
van de oppositie in het leven hielden, alsof er zooveel méér van
hen te verwachten zijn zou, als men hen maar anders aanpakte *).
Zeker, George U's werkeloosheid als Keurvorst maakte een slechte
indruk in de Repubhek en verklaarde ten deele haar onwil om de
oorlog te verklaren *). Men had trouwens veel te weinig eerbied
voor de bekwaamheid en kracht van de Engelsche regeering zelf
*) Jorissen gebruikte de Resolutiën van de Staten-Generaal en van de Engelsche
bronnen kende hij slechts wat gedrukt was: Ooze's Walpole en Pelham en vooral
Mahon's Chesterfield.
*) Historische Studiën, Laatste bundel, blz. 144.
) Zie de lange en belangrijke brief aan Pelham, 30 Nov. 1744; Hist. Mss. Comm.,
X I V , I X , blz. 103.
*) Sommigen, zegt Trevor in de bovenaangehaalde brief, „cry out, they cannot
comprehend with what face the king can press the Republic to declare war against
France, whilst he (that is the Elector) dares not so much as seem to know that France
has declared war against him".
3
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om zich met een hcht hart met haar in zee te begeven. Maar de
voornaamste reden van die onwil was toch het verlammend gevoel van zwakheid, dat maar al te zeer gerechtvaardigd was door
de feiten, het was vooral de financieele nood van het land, die
de Raadpensionaris zooveel zorg baarde dat hij er gemehjk
van werd ). Juist omstreeks deze tijd heerschte een runderpest,
die Trevor in schrille kleuren als een ramp voor het land beschrijft ). Niets agiteerde de Raadpensionaris zoozeer als de
herinnering, waarmee de Engelschen altijd aankwamen, van de
prestaties der Repubhek in de Spaansche successie-oorlog. Wilde
men toch maar gelooven, jammerde hij nu en later, dat die vergelijking niet meer op ging, dat de Repubhek in de verste verte zoo
sterk niet meer was als toen! Haar oude reputatie was een ware
ramp voor haar. Om er zich tegen te verweren hadden de Staten
voor de subsidieverdragen, die zij in samenwerking met Engeland
sloten met onderscheiden Duitsche vorsten, vaste proporties ingevoerd, £ voor Engeland, £ voor de Repubhek, daarna zelfs £• en
en daarover was gedurig ontzaglijk veel te doen. Wat de troepenmacht van de Staten betreft, Trevor was er van overtuigd dat zij
deden wat zij konden. 12 Januari 1745 schreef hij uitdrukkelijk
aan zijn nieuwe chef Lord Harrington (68), dat de Staten zich op
de oorlogsverklaring na kweten van de verphchtingen jegens Oostenrijk en Engeland, die voor hen uit de verdragen van 1678 en
1731 (Weenen) voortvloeiden. Volgens dat laatste verdrag moesten zij, als aanvankelijke bijstand met 5000 man ontoereikend
bleek, Oostenrijk, de aangevallen partij, met al hun krachten
(„totis viribus") helpen. Inderdaad hadden zij het vorig jaar hun
hulpcorps al tot 30.000 man opgevoerd en zij gingen voort nieuwe
troepen te lichten. Op het oogenblik dat Trevor schreef, hadden
zij, naar opgave van de Raadpensionaris, 8S..392 man in dienst tegen ongeveer 40.000 in 1740, en de nieuwe vermeerdering zou dat
getal op 97.608 brengen. Van der Heim verzekerde, dat de Repubhek op die voet even sterk bewapend zijn zou, als zij ooit geweest
was gedurende de negenjarige oorlog, ofschoon zij thans in lang
niet zulk een bloeiende staat verkeerde. Toch vertrouwde Trevor,
dat de Staten voor de nieuwe veldtocht een expeditieleger van
40.000 man zouden beschikbaar stellen boven de 12.000 man, die
1

2

') T. a. p., blz. 105.
») 8 Jan. 1745; P. R.V.
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zij in de barrière-steden onderhielden, en als men de troepen aan
de Nederrijn meetelde, werd dat getal zelfs 47.000.
E n Engeland? De Raadpensionaris was ontzet, toen hij de
voorstellen vernam, waarmee Chesterfield belast was. 24.000 man
was al wat Engeland voor krijgsdienst in de Zuidelijke Nederlanden had aan te bieden, en daarvan waren twee regimenten nog in
Engeland, op wier overkomst de Nederlandsche minister volstrekt
niet vast scheen te vertrouwen. „Ieder jaar slinkt Engeland's bijdrage", roept de veelgeplaagde man uit. „Het vorig jaar was het
tenminste nog ruim over de 40.000 ). In 1743, toen Engeland nog
niet meer dan de bondgenoot van Oostenrijk was, had het bijna
50.000 man in het veld gebracht", 't Is waar dat de plotselinge
vermindering ten deele verklaard werd door het afdanken van de
Hannoversche troepen, een concessie aan de populaire oppositie,
maar die, een befaamde kunstgreep, althans ten halve ongedaan
gemaakt werd door een nieuw subsidie aan Oostenrijk, dat daarvoor een deel van diezelfde troepen in dienst nam. Of George II nu
als Keurvorst de rest zou bhj ven leveren, dat konden Chesterfield
en Trevor niet zeggen! De Engelschen trachtten het deficit te vergoelijken door hoog op te geven van onderhandelingen over
nieuwe subsidies aan Denemarken, aan Rusland. Maar Van der
Heim was daarmee niet te sussen. Dat alles was veel te onzeker,
en bovendien.de Zuidelijke Nederlanden waren het kritieke punt,
daar moest men een besliste meerderheid over de vijand hebben ),
het bestaan van de Repubhek hing daarvan af, met zulk een klein
Engelsch contingent evenwel was die niet te verkrijgen, hoe kon
het dan anders of een dergehjk voorstel moest de gemoederen in
de Staten tot vrede doen neigen? Zoo ernstig zag Van der Heim
dat in, dat hij erop aandrong dat men toch het aanbod van 24.000
man geheim zou houden en dat Trevor naar Engeland zou gaan
om uit te leggen, hoe onmogelijk het was op die manier iets goeds
te bereiken. Trevor stond juist op het punt te vertrekken, toen in
antwoord op Chesterfield's eerste noodseinen een belofte uit Engeland kwam dat men de bijdrage zou verhoogen tot 40.000 man.
De Raadpensionaris was nog lang niet tevree. Meer dan op het
aantal had hij tegen op de onzekerheid van het beloofde contin1

2

*) Als men het Nederlandsche hulpcorps van 6000 man in 't begin van dat jaar naar
Engeland gezonden, daarna naar Vlaanderen gedirigeerd, maar in Engelsche soldij
gebleven, meetelde.
') Vgl. blz. 136, noot 2.
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gent, en Trevor liet zijn reis niet achterwege. Maar hij kwam terug met dezelfde onzekerheden. Troepen zouden gehuurd worden
van Oostenrijk, van Denemarken, van Hessen. Maar dat alles hing
in de lucht, 't Was nu Maart, en Engeland moest zijn leger nog
links en rechts bij elkaar schrapen ). De gedeputeerden van het
Geheim Besogne, nu in de zaak gekend, vreesden ook, dat die
40.000 man enkel op het papier zouden compareeren en dat er
zoodoende van de drie bondgenooten samen nog geen 100.000
man in de Zuidelijke Nederlanden zouden staan. De troepen trouwens die Engeland van Oostenrijk overnam, waren geen vermeerdering van de sterkte der bondgenooten in Vlaanderen, tenzij
Oostenrijk ze met troepen van elders verving; en daarop was,
naar dra zou bhjken, geen kijk ).
Bij al die onderhandelingen ging het om Engeland's aandeel. De
Nederlanders beknibbelden op onkosten van artiUerievervoer en
dergelijke: „iedere kleinigheid", verontschuldigde de Raadpensionaris zich, „telde mee bij de jammerlijke staat vanhun financiën",
maar van hen aansporen tot het op de been brengen van grooter
troepenmacht blijkt niets. Dat was onnoodig. De gangbare Engelsche voorstelling van deze onderhandelingen, argeloos door onze
historici aanvaard, is een op de kop zetten van de feiten, 't Had er
meer van, of een energieke Repubhek het logge Engeland moest
aanporren, vóór het rêsultat tot stand kon komen. En dan bleek nog
de vrees van onze staatsheden maar al te gerechtvaardigd. Het Engelsche leger werd nooit op het beloofde getal gebracht. De onderhandelingen in Denemarken hepen op niets uit; die met Hessen,
waarvan men hoopte dat het, nu de Keizer dood was, zijn6000 man
wel weer aan de andere partij zou verhuren, sleepten heel de zomer
door. Haxrington, die eind Mei op doorreis naar Hannover zelf in
Den Haag kwam, kon Van der Heim niets anders zeggen dan
„that his Majesty was rather to be pitied than reproached for
this invincible defect". Zelfs Bentinck, overigens heel goed te
spreken over Chesterfield persoonlijk, gaf zijn moeder te verstaan,
dat het niemand anders dan George U's eigen schuld was, als de
gezant er de Staten niet toe had kunnen krijgen zich onvoor1

a

*) „As to the British contingent now proposed, the Pensionary does not object to
the Quantum of it, but he bewails very feelingly the precariousness and remoteness of
its existence"; Chesterfield en Trevor aan Harrington, 12 Haart 1745; P. R. O.
') Trevor aan Newcastle, 10 Aug. 1745, P. R. O.
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waardelijk in de oorlog met Frankrijk te werpen ). De verdeeldheid binnen het kabinet was door de crisis voorloopig overwonnen, maar de tegenwerking die de ministers nu van de gebelgde
Koning ondervonden, stuurde de zaken even goed in 't honderd.
Er was ondertusschen al ruimschoots gebleken, dat het verbonden leger zich evenmin als het vorige jaar met de Franschen meten kon. Eigenhjk kon men eerst nu van een verbonden leger spreken. In 1744 had men de nederlagen kunnen wijten aan het ontbreken van een gemeenschappehjk opperbevel. Nu hadden de onzen zich al vóór Chesterfield's komst bereid verklaard hun leger
onder een bevelhebber van een der bondgenooten te stellen en
de Engelschen, die verklaarden dat hun constitutie het hun onmogelijk maakte hun troepen door een vreemdeling te laten kommandeeren, hadden de Hertog van Cumberland, de tweede zoon van
George II, een zwager dus van Willem IV, ondanks zijn jeugd (hij
was 24) als opperbevelhebber weten te doen aanvaarden. Het ging
er met de krijgsverrichtingen niet beter om. In April sloegen de
Franschen onverhoeds het beleg voor Doornik, een van de belangrijkste punten van de Nederlandsche barrière. Een poging tot ontzet van het verbonden leger werd 11 Mei met groot verhes
afgeslagen, — de slag bij Fontenoy. Dat het Nederlandsche corps
zich bij die gelegenheid niet schitterend kweet, dat valt wel niet
te betwijfelen, ofschoon er over de Engelschen ook niet te roemen viel. Mèt de grove blunder van een Engelsch officier was het
op de vlucht slaan van een regiment Staatsche ruiterij het begin
van de nederlaag. De kolonel, een Groninger, Appius, werd door
de Raad van State afgezet en uit de Vereenigde Provinciën gebannen, maar de Staten van Groningen, waarin de man veel relaties
had, stoorden zich aan dat vonnis niet. Het was maar het eerste
van een reeks smadelijke gevallen. De capitulatie van Doornik,
die weldra volgde, was weinig eervol, en daarna kwamen, heel de
zomer door, slag op slag capitulaties van Zuid-Nederlandsche steden, Gent, Brugge, Oudenaarde, Oostende, de een al kwestieuzer
dan de ander, zoodat de krijgsraden nog bezig waren met de eene
kommandant, wanneer zijn wangedrag alweer door dat van een
volgende overschaduwd werd.
Het zal niemand verbazen, dat de geest in het Nederlandsche leger zoo slecht was, als men zich de omstandigheden waarin het ver1

') 8 Juni 1745; Br. Mus.
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keerde, maar eens indenkt. Het bestond grootendeels uit inderhaast binnengehaalde Duitsche huurlingen, wie het aan vuur en
traditiegeest evenzeer moest ontbreken. Maar zelfs onder de oudere kern van dat leger kon het met het moreel niet te best gesteld
zijn. In een lange tijd van vrede, onder een regeering die niet inspireerend genoemd kon worden en die altijd met geldmoeihjkheden
te worstelen had, in de geestdqodende garnizoensdienst van de
barrière-steden, moesten wel menigte van misbruiken zijn ingeslopen. Het ergst van al was misschien nog, dat het officierscorps
zoo te hjden had gehad van de pohtiek. Wij hebben gezien, hoe de
promoties jaren lang waren opgehouden door de oneenigheden
tusschen de Prins van Oranje en Holland, en hoe ook de aanstelling van de opperofficieren het voorwerp van verbitterde partijtwist was geweest. De samenwerking tusschen de officieren onderling en tusschen hen en de Raad van State werd door veetes en
partijgeest bemoeilijkt. Behalve de tegenstelling tusschen Oranjegezind en Staatsgezind, was er die tusschen dit en dat gewest en
tusschen inheemschen en buitenlanders. Toen Waldeck tot het
opperbevel geroepen werd, dreigden Ginkel en Cronstrom (zelf
trouwens een Zweed, maar al sedert 1692 in Staatsche dienst) met
aftreden. Deden ze het maar! vond Chesterfield, die van de bekwaamheid van die oude heeren een geringe dunk had ), en die
daarentegen van Waldeck veel goeds verwachtte ). Inderdaad
moest zelfs een ijverig Oranjeman als Burmania erkennen, dat de
opperbevelhebber zijn best deed om de vervallen staat van het
leger ce herstellen, maar hij vond de geschikte mannen niet om
hem bij die taak te helpen (69). Zijn eigen positie werd meer misschien dan die van iemand anders door de politieke omstandigheden van zijn aanstelling bemoeilijkt. Hij was begonnen met aan de
Oranj egezinden, die hem als het werktuig van Holland vol wantrouwen tegemoet traden, uit te leggen, dat hij van de politieke
nevenbedoelingen van zijn lastgevers niets wist en niets wilde weten. Burmania — want met hem had Waldeck dat gesprek (70)
— herinnerde hem aan de loopbaan van zijn voorvader, die, door
De Witt in 't land gehaald, op den duur een van Willem III's vertrouwdste vrienden en dienaren werd, en hij verheugde er zich in,
1

2

*) E n die misschien voorzag, dat zij zouden tegenwerken. De nederlaag van Fontenoy werd door sommigen geweten aan de onwil van Cronstrom om een bevel van
Waldeck uit te voeren.
*) Jorissen, a. te., blz. 159.
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dat de vorst hem perfect scheen te begrijpen en zelfs voor het geval van een omwenteling zich vast scheen aan te bieden. Maar die
taktiek van eten van twee wallen was niet lang vol te houden. Weldra raakte Waldeck met de Statenpartij vereenzelvigd en wilden
de Oranj egezinden geen goed meer van hem hooren. Natuurlijk
was er bij de rampspoedige gang van de oorlog weinig eer aan hem
te behalen ook.
Intusschen hadden de slechte berichten uit Vlaanderen een ware uitbarsting van woede teweeggebracht in de Engelsche koffiehuizen en salons, woede tegen de Hollanders! Een stroom van
smaadredenen werd over de bondgenoot uitgestort. Alle tegenspoed werd geweten aan zijn lafheid en lakschheid, en het woord
verraad was niet meer van de lucht ). Over verraad werd vooral geschetterd, toen na de val van Gent en Brugge de Nederlandsche
plaatselijke autoriteiten mer kteekenen langs de grens vanZeeuwsch
Vlaanderen plaatsten om het de Fransche troepen mogehjk te maken het Nederlandsen grondgebied te ontzien. Temidden van het
wapengewoel ook wèl een curieus gemoedelijke schikking. Maar
zooals de Raadpensionaris zich tegenover Trevor verdedigde, —
onder de huidige omstandigheden een open breuk met Frankrijk te zoeken zou regelrechte overmoed zijn en als de Franschen,
hoe verwonderlijk het ook was, zich zulk een schikking heten welgevallen, zooveel te beter voor de Repubhek, welker bodem dan althans gespaard bleef voor een inval, die noch haar eigen kracht,
noch die van haar vrienden kon afweren ). Inderdaad, de Engelschen hadden goed praten! Hun verontwaardiging wekte in de benarde Repubhek een verbittering, die de Franschgezinden nieuwe
moed gaf. De verwijten werden met tegenverwijten beantwoord,
ook te velde, waar tusschen de verbonden legers een alles behalve
vriendschappelijke stemming begon te heerschen (71). Het is mij
niet mogehjk een objectief oordeel te vormen over de juiste verhouding waarin de blaam tusschen de bondgenooten verdeeld behoort te worden. Dat de Engelschen hun eigen aandeel mee op de
onzen afwentelden, lijkt me evenwel onmiskenbaar, en de Engelsche historici die nooit iets anders doen dan de voorstellingen van
Cumberland en de pamfletschrij vers overnemen,maken er zich wel
1

2

') „We hear of nothing but your retiring" (geschreven aan een vriend in het Engelsche leger) „and Dutch treachery. In short, it is an ugly scène"; Hor. Walpole (de
jongere), 1 Juli O.S. 1745, Letters I, blz. 370.
*) Trevor aan Newcastle, 6 Augustus 1745, P. R. O.
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wat gemakkelijk af. In Den Haag konden toch ook de beste vrienden van Engeland — Trevor getuigt het zelf *) — niet vergeten,
dat de veldtocht door Engeland's schuld met een veel te geringe
troepensterkte was aangevangen. E n zoo mogehjk nog feller
wrokte men tegen Oostenrijk, dat de verdediging van de Zuidelijke Nederlanden nu geheel aan de Zeemogendheden overhet en ze
zelfs nog bemoeilijkte door de Vlaamsche boeren te stijven in hun
tegenstand tegen inundaties.
In Engeland schijnen de ontsteltenis en ergernis zich in het bizonder tegen de Statenpartij gericht te hebben en gedachten aan
een Orangistische restauratie weer bovengekomen te zijn. Volgens
een pamflet uit deze dagen tenminste werd er druk over gesproken hoe goed het zijn zou, als er eens enkele hoogmogende heeren
„gedewitt" konden worden (72). Uit een brief van Willem IV aan
Bentinck, gedateerd 19 Augustus ), zou ik geneigd zijn op te maken, dat Chesterfield, toen weer terug in Engeland, hem door Bentinck een opwekking had doen toekomen om het ijzer te smeden,
nu het heet was. Maar, schreef de Prins, „si le feu est beau, il est
de ceux qu'il faut jouer avec une prudence et une at tent ion qui
exige un plus habile joueur que moi". E n hij ging voort, nu blijkbaar ook zich tegen aandrang van Bentinck zelf verwerende, dat
de tegenspoed wel de verwarring had vermeerderd, maar nog niet
geleid had tot die verlevendiging van moed en eensgezindheid,
waaruit alleen wijze maatregelen — versta zijn verheffing tot
stadhouder — zouden kunnen voortkomen. Het was Willem IV's
gewone opvatting van zijn verheffing niet als een revolutionaire
daad aan de regenten opgelegd, maar door hen uit een waarachtige
erkentenis van 's lands nood vrijelijk verricht. Dat hij ditmaal terugdeinsde, intusschen, is te begrijpen. Een revolutie op aanstichten van Engeland was denkbaar op een oogenblik dat Engeland
in ons land groot aanzien genoot. Nu vertoonde het evenwel zulk
een schouwspel van onmacht en onbekwaamheid ), nu héerschte
er bovendien over en weer zulk een echt nationale ontstenmring,
dat de Oranjepartij haar connectie met Engeland moeihjk anders
2

8

') 17 Juli, P. R.O. Ook Bentinck schrijft in die gees t aan zijn moeder: 3 Aug. 1745.
Br. Mus. Vgl. over deze kwestie de noten (57) en (71).

*) Br. Mus.

') Bentinck schrijft aan zijn moeder, 3 Aug. 1745, dat Trevor hem gezegd had dat
h% zich schaamde bij de gedachte dat Trembley, die toen in Engeland was, daar
„so much f o ü y " zien zou; Br. Mus.
10
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dan als een blok aan 't been kon voelen. Tegelijk uitte zich ongetwijfeld als steeds de opwinding van het volk i n Orangistische
beweging *) en -met de mogelijkheid van een omkeer werd door
vriend en vijand weer gerekend. (73)

') Trembley aan de gravin van Portland, 19 Dec. 1745; Br. Mus. (over beweging
op het platteland in de afgeloopen zomer).

XII
Bij de republikeinen van het slag van Halewijn werkte de vrees
voor een stadhouderlijke restauratie weer krachtig om hun verlangen naar vrede te verlevendigen, maar de toestand was ook uit
een nationaal oogpunt zoo hachelijk, dat Van der Heim zelf ernstige pressie begon te oefenen op Engeland om gezamenlijk een
algemeen vredesplan aan Frankrijk voor te leggen. Door de aanwezigheid in Den Haag van De la Ville was het gemakkelijk
met Frankrijk in contact te bhjven. Van Fransche zijde verlangde
men niet beter, althans de minister van buitenlandsche zaken,
D'Argenson, verlangde niet beter. Hij, merkwaardige persoonlijkheid, idealist in een dorre, nuchtere tijd en aan een intrigant en
imperialistisch hof, werkte voor het herstel van de vrede en matigde de eischen van Fretnkrijk zooveel hij kon — ook op het punt
van de Keizerverkiezing was hij te vinden voor concessies — en
dat in weerwil van de militaire successen. Onnüddelhjk na de slag
bij Fontenoy gaf hij opnieuw zijn bereidwilligheid te kennen om
een vredescongres te openen. Hij dacht de Repubhek te kunnen
gebruiken om daartoe te geraken en als middel om haar te bewegen geloofde hij in een mengsel van zachtheid en bedreiging. Van
hem was de pohtiek van beperkte oorlogvoering in de Zuidelijke
Nederlanden, waarmee overigens lang niet iedereen in Frankrijk
het eens was. De la Ville zelf voerde de hem voorgeschreven pohtiek slechts tegen wil en dank uit en gaf de minister gedurig te verstaan, dat de Repubhek aan Engeland vast zat en dat slechts pressie van wapenen, meer en meer, in staat zou zijn haar naar rede te doen luisteren. Inderdaad, Van cfer Heim wilde slechts zoover gaan als hij Engeland mee kon krijgen en zoolang zijn pohtiek
het veld behield, lag daar dus eigenlijk meer dan bij ons te lande
de oplossing van het vraagstuk. En nu was er wel, zooals wij weten, een vredespartij in het Engelsche kabinet, die in de nood der
tijden bereid was zich om schikkingen in Duitschland en Ita-
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lië niet te druk te maken, nu Frankrijk verklaarde zijn veroveringen in de Zuidelijke Nederlanden te willen prijs geven, maar de
Koning werkte hen tegen en enkele van de ministers waren er voor
te vinden om zijn pohtiek uit te voeren in weerwil van al wat ze
zoolang Carteret's rijk duurde gezegd hadden.
Daar kwam nu juist in deze dagen een ernstige comphcatie bij.
25 Juni had een krijgsmacht hoofdzakelijk uit Nieuw Engelandsche vrijwilligers samengesteld het eiland Cap Breton veroverd.
Gelegen tusschen Nova Scotia en New Foundland, die bij de vrede
van Utrecht al door Frankrijk waren afgestaan, sloot dit eiland de
St. Laurens en damde het nog Fransche Canada als 't ware af. Een
uiterst belangrijke aanwinst dus en die in een oogwenk geweldig populair werd niet alleen in de koloniën, maar ook in het Engelsche
moederland (74). 't Was te voorzien, dat Frankrijk, dat immers al
bijna heelde Zuidelijke Nederlanden als onderpand in handen had,
van geen vrede zou willen hooren zonder restitutie van Cap Breton.
Maar tegehjk stond het te vreezen, dat de Engelsche regeer ing niet
hcht tot afstand te bewegen zou zijn. Voor het minst werd voortaan
George U's continentale onwil om inschikkehjkheid te betoonen
door een geduchte volksgeestdrift voor Cap Breton versterkt. Om
de Engelsche vredespartij — Pelham, Harrington en Chesterfield
waren de voornaamste leden — in contact te brengen met de
Fransche zou dus vrij sterke pressie noodig zijn, pressie die het
best kon worden aangewend door een bondgenoot, want hoe
Frankrijk zich ook weerde, tegenover rampen op het vasteland
ontleent Engeland aan zijn bevoorrechte hgging nu eenmaal altijd
een groote lijdzaamheid. Van Engeland's bondgenooten nu was
Oostenrijk (evenals Frankrijk's bondgenoot Spanje) nog onvoldaan en een factor voor voortzetting van de oorlog meer dan voor
vrede, terwijl Sardinië weliswaar juist hevig benard werd, maar
dat land zag er nooit tegenop om zich op zulke momenten te redden door naar de tegenpartij over te loopen. Zoo was de Repubhek,
wier belangen rechtstreeks slechts bij de Zuidelijke Nederlanden
betrokken waren, waar nog een veldtocht haar in haar bestaan bedreigde, terwijl Frankrijk haar in geval van vrede volledige restitutie beloofde, aangewezen voor de rol van bemiddelaar.
Het was de Engelsche gezant in Den Haag, Trevor, die in de zomer van 1745 de eerste ernstige poging deed om door samenwerking van Van der Heim en de Engelsche vredespartij de stoot tot
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onderhandelingen te geven. Een paar maanden lang had Van der
Heim De la Ville's voorslagen tot een congres afgewimpeld in de
hoop Frankrijk tot het overleggen van een preliminair vredesplan
te krijgen. Op het eind van Juli zag het er naar uit of de Franschen van dat speüetje eindelijk genoeg kregen. De la Ville liep de
Raadpensionaris stelselmatig uit de weg en die sloeg de schrik om
het hart. Nu staken Trevor en hij de hoofden bij elkaar en kwamen overeen, dat er niets anders opzat dan de minsten te zijn
en zelf een plan op te stellen ). Trevor was weinig minder ontmoedigd door de gang van zaken in Vlaanderen dan de Nederlandsche minister zelf, maar hij het niet na voor de stap die hij
voorstond redenen aan te voeren, waar ook meer oorlogszuchtige
leden van de Engelsche regeering voor zouden kunnen voelen.
Niet alleen om hun naakt macchiavelhsme maar ook om het hcht
dat zij op de verhouding tusschen de twee Zeemogendheden werpen, verdienen Trevor's verontschuldigingen te worden aangehaald.
„Mijn voornaamste bedoelingen", schrijft hij aan Pelham *) —
want hij begon over deze zaak met zijn geestverwanten in de regeering: zijn eigenlijke chef Lord Harrington was met George II
in Hannover en de hertog van Newcastle, de staatssecretaris voor
het Zuiden, die gedurende Harrington's afwezigheid ook het Noordelijk departement in Londen waarnam, was anders dan zijn
broer Pelham een oorlogsman. Trevor schreef dus aan Pelham:
„Mijn voornaamste oogmerken zijn geweest: — 1 °. om de Nederlanders, die op punten van eer minder weerbarstig zijn dan wij,
deze vernederende boodschap op te draaien; en ook om hen de
eerste verwijten van onze bondgenooten te laten opvangen en hen
de voornaamste last te laten dragen van de impopulariteit, die
deze reddende stap later misschien van de slecht ingelichte en
slecht oordeelende menigte zal oogsten. — 2°. Om de Nederlanders door hen met een onderhandeling bezig te houden ervan te
weerhouden, zich door de hopelooze aanblik van onze militaire
toestand ertoe te laten drijven hun eigen veiligheid, of hever
hun redding van een wisse ondergang, te zoeken zonder ons deelnemen, of zelfs ten koste van de gemeenschappelijke zaak." Met
andere woorden, als de onderhandelingen tot iets leidden, zou
1

s

) Trevor aan Pelham, 30 Juli—3 Aug. 1745, Hist. Mss. Comm., XIV, IX, blz. 122.
blz. 123.

*) Ib.,
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men de Republiek van alles de schuld geven; als ze tot niets leidden, hoopte men haar althans tot haar volledige ondergang toe
niet van de leiband te verhezen. Maar de oorlogspartij in Engeland achtte daartoe zelfs deze phchtplegingen niet noodig. Het
plan van Trevor en Van der Heim werd wel in algemeene bewoordingen goedgekeurd, ofschoon — geduchte moeilijkheid, naar
Chesterfield heel goed zag — dadehjk gestipuleerd werd dat Cap
Breton een uitzondering zou moeten vormen op de algemeene bepaling van wederzijdsche restitutie van veroveringen. Bovendien
oordeelde men in Engeland, dat men met het presenteeren van
uitgewerkte voorstellen aan Frankrijk moest wachten tot de onderhandelingen tusschen Pruisen en Oostenrijk tot iets geleid hadden. Die onderhandelingen werden echter juist door hard vechten,
waarin Oostenrijk weer aan het kortste eind trok, afgebroken.
Voor Van der Heim, buiten machte om de Engelschen te bewegen,
werd dus weer geduld oefenen de boodschap.
En dat terwijl juist een nieuwe ramp het gevaar voor de Repubhek verdubbelde. Eind Augustus kwam de noodmare aan van de
inval in Schotland van Karei Eduard, de zoon van de Pretendent,
en tegelijk een officieel verzoek van de Engelsche regeering om
een hulpcorps, in overeenstemming met de verdragen die de protestantsche successie in Engeland waarborgden. Voor de tweede
maal moesten er dus 6000 man Nederlandsche troepen naar de
overkant, maar de oorlog had al zulk een groot gedeelte van het
leger buiten gevecht gesteld en eischte tegelijk zooveel meer van
dé rest, dat men om aan een zoo dure verplichting te voldoen zijn
toevlucht nam tot een vrij bedenkelijke kunstgreep. Men wees
voor de zending naar Engeland de troepen aan, die zich in Doornik hadden moeten overgeven en die volgens hun capitulatie tot
1 Januari 1747 niet tegen Frankrijk of zijn bondgenooten de wapens mochten voeren. Op de protesten van De la Ville ontwoordde
men, dat Frankrijk de Pretendent nog niet openlijk als bondgenoot had erkend, maar het geval wekte bij de Franschen groote
verontwaardiging en niemand kon zich in ons land verhelen, dat
men zich blootstelde aan een inval in Zeeuwsch Vlaanderen bij
wijze van represaille ). Onder tusschen was de paniek in Engelsche
regeeringskringen nog tienmaal zoo erg als het vorig jaar, toen een
x

') Aldus Trevor, die erbijvoegt: „I confess I am surprised to find the States so
firm as I do in puisuing that measure"; aan Newcastle, 21 Sept. 1745, P. R. O.
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invasie enkel maar gedreigd had. 't Is waar dat Prins Karei slechts
met een handjevol getrouwen was overgestoken en dat een opstand van Hooglanders zulk een ontzettend gevaar niet scheen.
Maar men vreesde, in weerwil van de suprematie die men ter zee
had, dat een Fransche inval volgen zou. „England", schreef Fox
aan Horace Walpole, in September ), „is for the first corner,
and if you can teil whether the 6000 Dutch and the ten batalhons
of English, or 5000 French and Spaniards wül be herefirst,you
know your fate." Die tien bataülons Engelschen waren uit het leger in Vlaanderen ontboden, toen men een week of wat na de inval
alarmeerende berichten uit het Noorden had ontvangen over het
om zich heen grijpen van de opstand. Kort daarop ) werden nog 8
bataülons en 9 eskadrons teruggeroepen. Tegenover de Staten
moest „the great and unexpected distress of our affairs at home"
als verontschuldiging dienen. Edinburg viel in handen van de
jonge Stuart, daarna Carlisle, op de weg naar het Zuiden. Nog
meer troepen moesten terug, tot eindelij k, in December, het bevel
kwam om de laatste Engelsche troepen die nog in Vlaanderen
stonden over te schepen. Enkel een duizend of wat Duitsche
huurlingen, het Engeland tegenover het Fransche leger. Het is
hcht te begrijpen, wat een deplorabele indruk die achtereenvolgende verzwakkingen van de verdediging der Zuidelijke Nederlanden bij ons te lande maakten. De meeste vielen wel in het seizoen
dat men toentertijd voor krijgsverrichtingen nauwelijks meer geschikt achtte, ofschoon de Franschen in October Ath in Henegouwen nog namen. De Raadpensionaris wist geen woorden meer te
vinden om het stijgen van zijn wanhoop aan Trevor te doen gevoelen en wat de andere leden der regeering betreft, Trevor durfde
op het laatst hun uitingen niet meer overbrengen, zoo oneerbiedig,
zoo ongepast waren zij *).
Meer nog dan de boosheid over wat men beschouwde als overdreven angstvalligheid van de Engelsche regeering en over de onbekwaamheid, die heel de wereld aanschouwde, van de tegen de
Schotten uitgezonden generaals moest het besef van het gevaar
waarin het eigen land werd achtergelaten, onder de Staten het
verlangen naar vrede versterken. Van der Heim deed nog steeds
1

a

*) Coxe, Horatio Walpole, II, blz. 113.
*) Harrington aan Trevor, Whitehall, 27 Sept. 1745. O.S.; P. R. O.
*) Trevor aan Harrington, 10 Deo. 1745, P. R. O.
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al zijn best om de gemoederen te bedaren en preekte trouw aan het
Engelsche bondgenootschap als de alpha en omega van staatsmanswijsheid. Maar tegelijk waarschuwde hij Trevor al dringender voor het gevaar dat „zijn meesters" aan zijn leiding zouden
ontsnappen en tot een afzonderhjke overeenkomst met Frankrijk
zouden zoeken te geraken, als de Engelschen hun niet eenigszins
tegemoet kwamen op de kwestie van gemeenschappelijke onderhandelingen. De Fransche regeering het haar geraaktheid over de
schending van de capitulatie van Doornik al duidelijker bhjken
(75). Begin November werd La Ville teruggeroepen. Slechts een
man van ondergeschikte positie, Chiquet was zijn naam, bleef van
Frankrijkswege in Den Haag, tot Van der Heim's ongerustheid
niet eens meer bij de Staten-Generaal geaccrediteerd. Jobstijdingen kwamen uit Italië, uit Bohemen, — vooral uit Bohemen, waar
Frederik de Groote de Oostenrijkers vernietigend versloeg. Aan
hulp van de soeverein bij de verdediging der Zuidelijke Nederlanden viel minder dan ooit te denken. De Raadpensionaris zag zich
genoodzaakt een poging te doen om de besprekingen die in Den
Haag waren afgebroken, in Frankrijk weer te doen opvatten. In
overleg met ettelijken van de voornaamste leden van Holland )
bereidde hij de zending voor van een man obscuur genoeg om zonder opzien te baren naar Frankrijk te kunnen reizen, de kolonel
Larrey ).
Onder die omstandigheden kwam de Engelsche regeering er eindelijk toe een stap in de richting van vrede te doen. Van der
Heim had twee punten genoemd ) die, verklaarde hij, opgehelderd moesten, vóór de twee Zeemogendheden met eenige kans op
succes gezamenlijk met Frankrijk over vrede konden spreken.
Wilde Engeland toestemmen in een établissement voor Don Philips, de zoon van de eerzuchtige Koningin van Spanje; en wilde
Engeland Cap Breton afstaan ? Op beide punten draaide de Engelsche regeering nu bij ). Oostenrijk, zoo meende ook zij nu, zou de
prijs van zijn hardnekkigheid en onbekwaamheid moeten betalen
en Don Philips moest zijn Italiaansch vorstendom hebben. Wat
Cap Breton betreft, de dépêche waarin deze nieuwe pohtiek ten
l

2

8

4

*) De Jonge, a. w., blz. 115 noot.
•) Vader van de vertrouwde van Bentinck en latere secretaris van de Prinsen van
Oranje ; Trevor aan Harrington, 5 Oct. '45, P. R. O.
*) Trevor aan Harrington, 1 Oct. 1745, P. R. O.
«) Harrington aan Trevor, 4 Oct. O.S. 1745, P. R. 0.
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behoeve van Trevor werd neergelegd, weidde uit over de belangrijkheid van die aanwinst voor Engeland en merkte op, dat Frankrijk van dat punt geen preliminaire voorwaarde voor het houden
van een congres had gemaakt; zij het echter tegehjk doorschemeren, dat Engeland hierin zou toegeven, als alleen daarmee de Zuidelijke Nederlanden terug te krijgen waren en de vrede hersteld
kon worden. Men kan zich voorstellen met wat een gevoel van opluchting Van der Heim en Trevor nu opnieuw aan het werk togen
om een algemeen vredesplan te ontwerpen, dat Larrey mee naar
Frankrijk zou kunnen nemen; maar ook met wat een bittere teleurstelling zij kort daarop kennis genomen moeten hebben van de
weigering der Engelsche regeering om eenige verantwoordelijkheid voor dat plan op zich te nemen ). „Het heeft mij." schreef
Trevor *), „een paar sombere uren met de Raadpensionaris gekost".
Waarlijk legde de machtige bondgenoot weinig égards voor de
zwakkere aan den dag. Zijn houding was uiterst dubbelzinnig,
klaarblijkelijk het resultaat van een compromis tusschen twee
tegenovergestelde partijen in de boezem der regeering, of tusschen
de tegenovergestelde feiten van Engeland's onwil om iets toe te
geven en zijn onmacht om iets af te dwingen. Terwijl de nieuwe
dépêche de vorige bevestigde en het plan daarop gebaseerd (maar
waarin Van der Heim inderdaad vooral ten opzichte van Cap Breton wel wat naar zich toegerekend had) verwierp, keurde zij de
zending van Larrey nogmaals uitdrukkelijk goed, maar slechts
„om Frankrijk's ware bedoelingen zoo mogehjk te peilen en te ontdekken". Een voorafgaandehjke overeenkomst nopens de vrede
tusschen de twee Zeemogendheden, zooals de dépêche van 4 October O.S. in 't vooruitzicht had gesteld *), werd in de nieuwe van 22
October O.S. ontweken. Op die wijze was Van der Heim ongezind
zijn afgezant iets stelligs omtrent de bedoelingen van Engeland te laten uiten, maar tevens verklaarde hij eraan te wanhopen
of er nog iets goeds uit die zending zou kunnen voortkomen. Zou
zij niet veeleer Frankrijk prikkelen en mogehjk zelfs tot „een tastbaar verschil in meeningen en maatregelen" tusschen Engeland
en de Repubhek leiden ? Maar terughouden kon hij Larrey niet
1

*) Harrington aan Trevor, 22 Oct. O.S. 1745, P. R. O.
*) Aan Harrington, 12 Nov. 1745, P. R. O.
*) „The King sees the expediency of immediately settling some plan between ourselves as the basis of an accommodation with that crown".
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meer. De Hollanders die in het geheim deelden, waren toch al ongeduldig geworden ). E n zoo vertrok de kolonel omstreeks 20 November.
Inderdaad kwam er van zijn zending niets terecht, maar dat
niet alleen door zijn onvoldoende instructie. De stemming was in
Frankrijk door de loop der gebeurtenissen evenmin onberoerd gebleven als in Engeland, maar zij was er natuurlijkerwijze oorlogszuchtiger geworden. Tegenover de Repubhek bleef D'Argenson
gematigd — schoon hij het aan geen dreigementen het ontbreken
—, maar op de meest grove manier trachtte hij nu haar van Engeland af te trekken. A l was De la Ville nu ook niet meer in Den
Haag, de Franschen waren over de wanhopige stemming die daar
heerschte maar al te goed ingelicht. Twee van Trevor's meest ontmoedigde dépêches waren in handen van een Fransche kaper gevallen ) en daar hadden de Fransche ministers onder meer in kunnen lezen, hoe Van der Heim uitgeroepen had („in a most significant tone"): „il m'est impossible de retenir mes maltres plus longtemps". Was het niet als een uitnoodiging om te trachten die
meesters geheel uit de ban van hun dienaar en van Engeland te
bevrijden? Zoo schakelde D'Argenson Engeland dadehjk uit. Met
Engeland kon men immers toch niet onderhandelen, terwijl de
Stuart op de Engelsche troon afschreed! Maar al het Larrey, die
aanstonds bleek niet voor diplomaat in de wieg gelegd te zijn •),
zich in die richting meetroonen, zoover was het nog niet gekomen
dat de Raadspensionaris daar geen weerstand aan zou kunnen bieden (76). Larrey werd in Januari teruggeroepen en al waartoe Van
der Heim zich nu wou laten vinden, was de openhjke zending van
een man van hooger rang, zoogenaamd om te trachten de boosheid
der Fransche regeering door uitleggingen nopens het gedrag der
Repubhek sinds 1741 te bezweren, aan wie in 'tgeheim, maarniet
zonder medeweten en goedvinden van Engeland (77), de instructie die Larrey feitehjk onuitgevoerd had gelaten, zou worden meegegeven. De bedoehng was zoowel om de ongerustheid der Hollanders te sussen als om de Franschen aan de praat te houden tot de
toestand wat mocht verbeterd zijn. In ieder geval verklaarde Van
der Heim, naar hijzelf aan Trevor meedeelde, aan de toonaange1

2

•) M. Larrey, „who, to content the Mattadores of Holland, must be setting ont in
a day or two"; Trevor aan Harrington, 16 Nov. 1745, P. R. O.
*) Die van 5 en 8 Oct.
») Van der Heim klaagt al in December tot Trevor over 's mans blijkende „unf itness".

WËmÈBÊgsgmffigmm

155

ZENDING VAN TWICKEL; FEBR. 1746

vende leden van de Staten van Holland, dat zij, als zij verder
wilden gaan, naar een ander minister voor het uitvoeren van
hun pohtiek zouden hebben om te zien. Onder die voorwaarden
werd dan in Februari 1746 de graaf van Wassenaer-Twickel evenals in 1744 naar het Fransche hof gezonden.
Het stond te voorzien, dat het een harde strijd zou worden om
die zending in het spoor van het Oud Systeem te houden. Het gevaar waarin de Repubhek verkeerde, was sinds Larrey op zijn
vruchtelooze reis was uitgetrokken, nog heel wat nijpender geworden, 't Is waar, dat Oostenrijk weer van de aanvallen van Pruisen
bevrijd was, niet door de matiging te toonen die de Zeemogendheden hadden gepredikt, maar omdat Frederik de Groote zelf na
zijn verpletterende overwinningen matiging getoond had en de
Kerstvrede van Dresden toegestaan. Maar Oostenrijk, ofschoon
trotsch als immer, was uitgeput, vooral financieel, en het zou lang
duren voor het een deel van zijn verslagen troepen uit Bohemen
op kosten van Engeland en de Repubhek naar de Nederlanden
had gevoerd. E n ondertusschen sleepte de Schotsche opstand.
Omstreeks de overgang van het oude in het nieuwe jaar waren er
de wildste geruchten in omloop over de gang van zaken in Engeland en over het gevaar van een Fransche invasie tot ondersteuning van de rebellen. De Engelsche regeering zelf was zoo ontsteld
dat ze, in weerwil van de slechte indruk die het terugroepen van al
de Britsche troepen gemaakt had, nu ook nog de 6000 Hessen onder de jonge Prins Frederik, die na groot getalm pas in September
in Vlaanderen waren aangekomen, opontbood, en dat terwijl men
in Den Haag uiterst bezorgd was over de beweeglijkheid van Maurits van Saksen's leger ). Juist voordat Wassenaer op weg ging,
barstte de bom. De Franschen sloegen het beleg voor Brussel, „een
ongehoord iets voor de tijd van het jaar" *). De Nederlandsche
troepen zaten, nu het veldleger door de desertie van Engeland
zoo verzwakt was, in hun vaste plaatsen opgesloten als muizen in
de val. „Als Brussel overgaat", schreef Trevor dadelijk ), „dan is
niet alleen de rest van Brabant en Henegouwen verloren, maar
dan is het gedaan met de mogelijkheid dat de Repubhek het volx

8

*) Harrington aan Trevor, 13 Dec. O.S. 1745; Trevor aan Harrington, 30 Dec.
1745; P. R. O.
*) Aldus Trevor, die ook opmerkt, dat de ongewone koude hoop gaf, dat het beleg
opgebroken zou moeten worden.
") 1 Febr. 1746.
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g e n d j a a r i n ' t v e l d v e r s c h i j n t , w a n t zij z o u b e h a l v e h a a r b a g a g e t r e i n
17 b a t a i l l o n s e n b i j n a 2 0 e s k a d r o n s i n B r u s s e l v e r h e z e n , o m n o g
t e z w i j g e n v a n d e 7 b a t a i l l o n s d i e v a n a l l e c o m m u n i c a t i e afgesneden zouden worden, i n M o n s . " D e Staten („as d r o w n i n g m e n
c a t c h a t e v e r y t w i g g " ) ) b e z w o e r e n de g e z a n t o m d e i n s c h e p i n g
x

v a n de H e s s e n , d i e n o g i n W i l l e m s t a d l a g e n , a f t e g e l a s t e n , m a a r
h o e z e e r T r e v o r o o k i n h u n a n g s t deelde, hij m o e s t z i c h o n b e v o e g d
v e r k l a r e n . P a s toen de stad gevallen was, met a l de noodlottige
g e v o l g e n d i e T r e v o r v o o r z i e n h a d , b e s l o o t de E n g e l s c h e r e g e e r i n g )
2

de H e s s e n , die j u i s t w a r e n aangekomen, en n o g enkele B r i t s c h e
troepen terug te zenden, m a a r veertien dagen later ) , t o e n een
8

v a n h a a r g e n e r a a l s i n h e t N o o r d e n w e e r e e n é c h e c h a d g e l e d e n *),
a c h t t e zij z i c h „ w i t h t h e u t m o s t r e l u c t a n c e a n d c o n c e r n " v e r p l i c h t
o p dat besluit terug te k o m e n .
H e t is geen wonder, a l k o n m e n z i c h dat i n E n g e l a n d ook niet
b e g r i j p e n (j8), d a t d e g e m o e d e r e n i n D e n H a a g h e v i g o p g e w o n d e n
waren en dat T r e v o r soms onaangename oogenblikken doormaakte. I n de conferentie m e t het Secreet Besogne, w a a r i n hij het verl o f t o t d e i n s c h e p i n g v a n de 6 0 0 0 H e s s e n m o e s t a a n v r a g e n , „ v e r oorloofde de graaf v a n R e c h t e r e n z i c h een ironische verdedig i n g v a n m i j n v e r z o e k a a n t e v o e r e n , z e g g e n d e , d a t h i j m i j n regeer i n g v e e l w i j z e r v o n d d a n d e S t a t e n e n w e n s c h t e d a t zij v a n o n s
z o u d e n l e e r e n i n d e eerste p l a a t s v o o r h u n e i g e n h u i d te z o r g e n . B a r o n T o r c k , d i e v o o r z a t , s l o o t de v e r g a d e r i n g m e t e e n z w a r t g a l l i g e (en n a a r h i j h o o p t e , v a l s c h e ) v o o r s p e l l i n g , d a t E n g e l a n d ,
a l s h e t e r i n g e s l a a g d z a l w e z e n z i j n i n w e n d i g e b e r o e r t e n te o n d e r d r u k k e n en z a l terugkeeren tot zijn oude s a m e n w e r k i n g m e t de
R e p u b h e k i n b e t r e k k i n g t o t de algemeene z a k e n v a n E u r o p a ,
geen R e p u b h e k o m mee s a m e n te w e r k e n meer v i n d e n z o u "

(79).

D e v o o r u i t z i c h t e n v o o r de k o m e n d e veldtocht — e n d a n stoord e M a u r i t s v a n S a k s e n z i c h n o g n i e t eens a a n h e t s e i z o e n ! — w a r e n werkehjk w a n h o p i g e n E n g e l a n d deed niets o m ze te verbeter e n . M e n h a d v a n o n z e k a n t b e s p r e k i n g e n o p t o u w g e z e t , e n zelfs
V a n Boetselaer o p n i e u w n a a r E n g e l a n d gezonden, o m , evenals bij
h e t résultat

i n het v o o r j a a r w a s geschied, t o t een dragelijke re-

geling v a n wederzijdsche m i l i t a i r e v e r p h c h t i n g e n te k o m e n . W e e r
')
•)
)
*)
s

Trevor aan Harrington, 4 Febr. 1745, P. R. O.
Harrington aan Trevor, 18 Febr. O.S. 1746; P. R. O..
Harrington aan Trevor, 4 Maart P.S. 1746, P. R. O.
Loudoun moest Inverness ontruimen.
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moesten er links en rechts in het Duitsche Rijk, in Saksen, in
Beieren, in Munster, onderhandelingen om troepen gevoerd worden. Bijna alles wat Engeland aanbood, moest eerst nog aangeworven. De Oostenrijksche troepen in de Nederlanden werden
zoo slecht betaald, dat ze van honger hadden moeten vergaan,
als Holland niet telkens voorschotten had geleverd en ook de
20.000 man, die Maria Theresia (nu het vrede met Pruisen was)
beloofde uit Bohemen over te voeren, konden geen voet verzetten
vóór er geld was, en het was altijd weer Holland, dat het moest
voorschieten. Tegen het eind van Juni, toen die troepen er steeds
nog niet waren, had Holland, terwijl het heele aandeel van de Repubhek in het subsidie 550.000 gulden moest bedragen, al 450.000
voorgeschoten en de Oostenrijksche gezanten hielden aan om nog
300.000 gld., of anders zou het legertje ergens aan gene zijde van
de Rijn blijven hangen. Van der Heim vond, dat het nu Engeland's beurt was iets te doen en Trevor's verontschuldigingen
dat hij geen macht had om zijn regeering financieel te verbinden,
maakten hem enkel kregel. Telkens hokten dergehjke zaken op
de ongelastheid van Engeland's vertegenwoordiger en meer dan
eens waagde die het er maar op zijn instructie te buiten te gaan
uit vrees dat anders alle samenwerking tusschen de bondgenooten
aan een eind kwam. De onderhandelingen in Saksen en in Beieren
hepen intusschen na maandenlang slepen op niets uit en volgens
Trevor*) klaagden de Hollanders „dat het hof van Weenen enkel
troepen aanbood, die het niet betalen kon, en Engeland betalen
wou voor troepen die het niet kon krijgen".
De Repubhek zelf verkeerde trouwens ook eenigszins in dat
laatste geval, want haar onderhandelingen aan Duitsche hoven
waren weinig voorspoedig. Zij had in December tot een vijfde
vermeerdering van 25 a 30.000 man besloten, maar het rantsoeneéren van door de Franschen gevangengenomen troepen verslond weldra schatten. Holland werd bovendien meer en meer het
eenige solvabele gewest. De runderpest had het platteland allerwegen op een schrikbarende wijze verarmd. Het Noorderkwartier
van Holland moest door het Zuiderkwartier bijgesprongen worden. Friesland stond aan de rand van een bankroet. Groningen,
Utrecht en Overijsel, op wier repartitie twee nieuwe Duitsche
regimenten stonden, konden met vereende krachten het handgeld,
*) Aan Harrington, 25 Febr. 1746, P. R. O.
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geen 120.000 gulden, niet opbrengen. Onder die omstandigheden
kwam een slag op de Hollandsche handel, de groote credietbron
altijd nog, zooveel te harder aan, en 1 Januari 1746 had Frankrijk,
bij wijze van straf voor wat het de schending van de capitulatie
van Doornik achtte, het handelstractaat van 1739 opgezegd.
E n toch trachtte de Engelsche regeering haar aanbiedingen,
onwezenlijk als zij waren, afhankelijk te maken van aanbiedingen
van onze kant, die Van der Heim hartstochtelijk volhield dat onze krachten te boven gingen. „De Repubhek", zoo verklaarde hij
in een conferentie van de gezant met het Secreet Besogne*), „is
bereid al het hare bij te dragen en doet het reeds. Vaste opgaven
te doen van wat zij beschikbaar kan stellen, is in deze jammerlijke
omstandigheden (na de katastrophe van Brussel) en terwijl er op
de Saksische onderhandelingen geen staat valt te maken, onmogelijk. De Repubhek draagt nu zoo zware lasten als op het heetste
van de vorige (de Spaansche successie-) oorlog, ofschoon haar
kracht ondermijnd is in een mate die hij (de Raadpensionaris)
wou dat haar vrienden maar wilden gelooven even goed als haar
vijanden het wisten. Het is hard", aldus steeds de ongelukkige Van
der Heim, „als uw zwakheid u voor de voeten geworpen wordt
door dezelfde vriend die er de onmiddelhjke oorzaak van geweest
is"—door het ingebreke blijven nl. van zijn beloofde bijdragen aan
het begin van de vorige veldtocht en door het bijna volledig wegtrekken ervan deze winter —. „Niemand is beter in staat om rekening te houden met de bizondere behoeften en ongelegenheden
van een vriend; maar na des vriends dienst te hebben waargenomen in zijn afzijn, na in de bres gestaan en alle slagen opgevangen
te hebben zonder murmureeren, kan het niet anders dan ten hoogste onaangenaam zijn, als men doorgehaald wordt om de verhezen
die men daarbij heeft geleden en in plaats van medelijden te vinden, om te zwijgen van dankbaarheid, op spot en verwijten onthaald wordt." De half-verhongerde Oostenrijkers, ten deele in
Britsch-Nederlandsche soldij, de Hessen, in Mei eindelijk teruggestuurd, met een klein getal Engelsche troepen, Hannoveranen,
waarvan een corps van 10.000 door George II, „als een bizonder
bewijs van zijn genegenheid voor de Repubhek" *), was aangeboden toen de Saksische onderhandelingen mislukt waren, dat was
*) Trevor aan Harrington, 9 Maart 1746, P. R. O.
*) Harrington aan Trevor, 26 Maart O.S. 1746, P. R. O.
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alle hulp waarmee het gedunde Nederlandsche leger de zomer in
moest. E n dan kwamen de 10.000 Hannoveranen pas eind Juni
aan, en de 20.000 Oostenrijkers (en het waren er geen 20.000) nog
later. Toen de veldtocht begon, kon maarschalk Batthiani, de
nieuwe Oostenrijksche bevelhebber, die het opperbevel voerde
zoolang de Hertog van Cumberland in Engeland vertoefde, niet
meer dan 43.000 man tegenover de ruim 100.000 van Maurits
van Saksen stellen.

XIII
Het ergste was dat Engeland, terwijl het zoo weinig deed om
onze grenzen te beschermen tegen de vijand, koppig voortging
met de vredesonderhandelingen tegen te werken.
Ook met Wassenaer had D'Argenson dadehjk beproefd, of de
Repubhek niet op het pad van de afzonderlijke vrede te lokken
zou zijn en heel veel meer weerstandsvermogen dan Larrey had de
nieuwe gezant niet getoond. De eerste vrucht van zijn besprekingen met de Fransche minister was een stuk, dat die laatste hem ter
hand stelde om in de plaats van Van der Heim's plan als basis voor
verdere besprekingen te dienen, en dat getiteld was: Idéés sur la
paix entre Mess. le Marquis d'Argenson et le Comte de Wassenaer ;
een titel die Trevor groote aanstoot gaf, omdat Wassenaer zijn
eigen naam had laten binnensmokkelen boven een stuk, waarin
van een waarborg van de protestantsche successie in Engeland
zelfs geen sprake was ). Trevor kreeg het begeleidend schrijven
niet te lezen, waarin Wassenaer hoog opgaf van de goede gezindheid die er, in weerwil van opgeblazen geruchten omtrent de ontstemming over het geval van de capitulatie van Doornik en zoo
meer, in Frankrijk jegens de Repubhek heerschte; waarin hij waarschuwde voor „de fatale gevolgen" van een nieuwe campagne en
zijn lastgevers bezwoer om „dit goede moment" niet te laten voorbijgaan en „de bijstand des hemels niet te misbruiken"; en waarin
hij de grond van zijn gedachten bloot legt door te zeggen, „dat
de Staat door het willen waarnemen van een anders belangen, ondertusschen zijn eygen niet moet verwaarloozen". ). Maar uit
1

2

*) Trevor aan Harrington, 18 Maart 1746, P. R. O. De inhoud van het stuk kort
weergegeven bij De Jonge, a. w., blz. 120; zonder de aanstootelijke titel evenwel, en
zonder het eerste punt: dat men Italië voorloopig buiten de besprekingen zou laten.
') Ik haal aan uit de Nederl. brief (13 Maart 1746), waarvan Brunswijk naderhand
een kopie heeft laten maken, die nu op het archief te Wolfenbuttel berust en waarvan
een afschrift in mijn bezit is. Bij De Jonge, a. w., blz. 184 vlg., vindt men het Fransche
p. s., waarin Wassenaer nog bizondere redenen tot vrede sluiten aanvoert.

Aft). 6

Blz. 160

Anthony van der Heim in 1725
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zijn eigen relaas bleek zoo duidelijk, dat Wassenaer met zich had
laten spelen door de Fransche diplomaten — vooral De la Ville,
die hij had toegestaan de pen voor hem te voeren, was hem
te slim af geweest — dat de Raadpensionaris, die „lang niet gesticht" was over zijn houding, er nog in slagen kon om een overgave op de grondslag van de Idéés tegen te houden, waar intusschen, naar hij aan Trevor bekende, maar al te velen toe geneigd schenen.
Inderdaad begon er sterke pressie op hem geoefend te worden.
Het waren in het bizonder de Amsterdammers, die het oogenblik
gekomen achtten om zich rechtstreeks met de zaken te gaan bemoeien. Hun talrijke deputaties naar Den Haag wekten groote opspraak, maar alleen de ingewijden wisten, dat zij kwamen om de
Raadpensionaris te pressen tot een afzonderlijke vrede als het anders niet kon. Van der Heim ging onder de last van de verantwoordelijkheid te diep gebukt om hem niet met de krachtigsten
van „zijn meesters" te willen deelen. Weldra groeide er uit die kritieke beraadslagingen met de Amsterdammers een geregelde bijeenkomst ten huize van de Raadpensionaris, waaraan ook andere
gehjkgezinde leden van Holland deelnamen en die later bekend
kwam te staan onder de naam van het conclave. In die zuiver informeele vergadering het Van der Heim zijn pohtiek voor zich bepalen, — ofschoon men niet moet gelooven, dat hij zich willoos
aan de Amsterdammers en de Dordtenaars Overgaf. Hij bleef met
taaiheid voor zijn systeem vechten, alleen hij voelde dat er een
grens was aan zijn eigen weerstandsvermogen en aan dat van de
Repubhek en dat men die grens begon te naderen. Als ze overschreden moest worden, wilde hij het doen in goed gezelschap
(80).
Vooreerst hoopte hij nog ook Engeland te zullen meekrijgen.
Breedvoerig zette hij aan Trevor uiteen, hoe onmogelijk het was
de onderhandelingen af te breken en de gezant begreep van
het geheim van het conclave genoeg om de Idéés naar Engeland
over te zenden met de somberste beschouwingen over de stemming
in de Staten van Holland (81). Niet geheel zonder uitwerking. De
Engelsche regeering zelf, ofschoon zij klaar inzag, dat D'Argenson
liet toelei op een afvalhg maken van de Repubhek, dorst zich niet
verzetten tegen het besluit van de Raadpensionaris „om te pogen
een meer bevredigende verklaring van Frankrijk's bedoelingen los
11
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te krijgen'' ) — d.w.z. om de onderhandelingen voort te zetten. Tot
Van der Heim's bittere teleurstelling het zij zich echter steeds nog
niet nader over haar eigen vredesvoorwaarden uit. Zij maakte het
die trouwe kampioen van het Oud Systeem zoo moeilijk mogehjk
(82). Hij wist er ten slotte niets anders op dan Wassenaer een
sterkere persoonlijkheid ter zijde te steüen en het was met dat
oogmerk, dat hij de Staten-Generaal bewoog Gilles, de tweede
Griffier, naar Parijs te zenden ). „Als de lucht van het Fransche
hof", zei de Raadpensionaris hem bij het afscheid, „op u dezelfde
uitwerking heeft als ze op kolonel Larrey en graaf Wassenaer gehad schijnt te hebben, dan zou ik er waarlijk mezelf niet vertrouwen" ).
Gilles beschaamde zijn verwachtingen niet. Hoezeer ook belemmerd door de houding van Engeland, hij wist in Frankrijk iets
gedaan te krijgen. Het geluk diende hem in zooverre, dat, terwijl
het in Maart nog geleken had of Sardinië voorgoed tot Frankrijk
was afgevallen, het nu, door uit Bohemen vrijgekomen Oostenrijksche troepen gesteund, de in December gesloten wapenstilstand verbrak. De oorlog in Italië, dus actief hervat, nam aanstonds een rampspoedig verloop voor de Fransch-Spaansche
krijgsmacht, en bovendien verwachtte thans in Frankrijk niemand
meer iets van de Schotsche opstand, waarmee het op een eind hep
(de slag bij Cuhoden werd eind April N.S. geleverd). Gilles slaagde
er dus in om de Idéés op de achtergrond te schuiven en d'Argenson
en De la Ville terug te voeren tot Van der Heim's plan, dat Wassenaer al te gereedehjk had opgegeven. Het resultaat van een paar
weken besprekingen, waarin Gilles zich met taaiheid zoowel als
handigheid weerde, was dat de Nederlandsche afgezanten 18 Mei
een formeel Fransch tegenvoorstel van drieentwintig punten konden opsturen en als een goede grondslag voor onderhandelingen
aanbevelen ). Wat het nog in 't bizondenaldus aanbeval, was de
omstandigheid, dat de zomercampagne zoo juist geopend was met
x

2

8

4

') Harrington aan Trevor, 14 Maart O.S. 1746, P. R. 0.
*) Wassenaer maakte hem dit gemakkelijk: hij vroeg zelf om bijstand, „in an affected fit of modesty", zooals Trevor zegt; 5 April 1746, P. R. O. Maar Gilles vertelde
later lachend aan Bentinck, dat Wassenaer werkelijk opgelucht scheen, toen hij in
Versailles aankwam; Br. Mus.
) Trevor aan Harrington, 8 April 1746, P. R. 0.
) Dit stuk, door de Engelschen steeds het contre-projet genoemd, was het eerste
dat aan het Secreet Besogne werd overgelegd, en aan dat lichaam stelde Van der Heim
het dus voor als een eerste voorstel van Fransche zijde.
s
l
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een terugtocht van het verbonden leger, dat op Staatsch grondgebied, in de buurt van Breda, veiligheid moest zoeken. De Franschen namen het kasteel van Antwerpen.
De vraag was nu maar: wat zou de Engelsche regeering doen ?
E n de Engelsche regeering deed weinig anders dan een rechtstreeksch antwoord op die vraag ontwijken. Haar eerste dépêche
aan Trevor ) was de vrucht van een zware strijd in eigen boezem ),
een strijd waarin Newcastle, gesteund door de Koning, een overwinning behaalde over Harrington, onder wiens naam het stuk
uitging. Tevergeefs werkte Harrington met Trevor's alarmeerende berichten en met een brief waarin Van der Heim zelf hem
smeekte om de Repubhek te redden uit het dilemma van ondergang of afzonderlijke vrede. De koning veranderde eigenhandig
enkele passages in Harrington's ontwerp die hem te toeschietelijk
voorkwamen — o.a. die betreffende Cap Breton. A l wat Van
Heim doen kon, toen Trevor eindelijk, na tergend getreuzel, in 't
begin van Juni zijn instructie had gekregen, was de Engelsche bezwaren aan Wassenaer en Gilles opzenden en afwachten, of de prehminaire punten misschien hier en daar nog te verbeteren waren.
Daarbij deed zich echter de groote moeilijkheid voor, dat Engeland nu, verlost van zijn vrees voor de Schotsche opstand, op punten aanmerking maakte die het, zonder expresse goedkeuring weliswaar, maar toch ook zonder protest door de Nederlandsche onderhandelaars zelf had laten voorstellen. Als die daar nu op moesten terugkomen, konden zij rekenen op de verontwaardiging van
de Franschen en op het verwijt van onbetrouwbaarheid. Daarom
verzocht de Raadpensionaris dringend, dat men uit Engeland
een gevolmachtigd onderhandelaar zou zenden, opdat die de onderhandelingen voorzooveel Engeland aanging zou verder voeren.
Ook het getalm alleen al werd ondraaglijk en meer en meer begon de ongelukkige staatsman de angst te kwellen, dat de Franschen er genoeg van zouden krijgen en tot de overtuiging komen,
dat men slechts tijd zocht te winnen, dat de Repubhek zich door
Engeland het gebruiken om hen aan de praat te houden, tot er versterkingen waren aangevoerd. E n inderdaad begon die achterdocht in Frankrijk veld te winnen en men besloot daar de Repux

2

') Harrington aan Trevor, 20 Mei O.S. 1746, P. R. O.
*) Beschreven door Newcastle in brief aan de Lord Chancellor, 21 Mei O.S. 1746;
Coxe, Pelham A dministration, I, blz. 487.
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bliek de duimschroeven vaster aan te zetten. De 7de Juni verscheen in Den Haag de markies de Puysieux, gezonden, zooals hij
aan de Raadpensionaris verklaarde, door de Fransche Koning zelf,
wie de traagheid der onderhandelingen begon te verdrieten, en
met de opdracht om te onderzoeken of de Repubhek op de gestelde voorwaarden wenschte te sluiten of niet.Veertien dagen mocht
hij blijven. Daarna zou de Koning zijn volledige vrijheid van handelen hernemen. Ook de gezanten in Versaüles bespaarde men
geen dreigementen. Vooral het ontmantelen van de veroverde
barrière-steden hield men hen gedurig als een schrikbeeld voor.
Van der Heim, ondertusschen, duldeloos gefolterd door de valschheid van zijn positie, zijn afhankelijkheid van de bondgenoot die
hij zoo trouw had gediend, het Trevor een expres naar Engeland
sturen *) om aan te kondigen hoe hard Puysieux hem pressen zou;
en gaf telkens weer zijn gemoed lucht in klachten en verwijten, die
de gezant, hoezeer ook met hem meevoelende, moe werd in den
breede over te brieven. E n niets troostrijks kwam uit Engeland.
In de noodlottige dépêche van 20 Mei O.S. stond de verzekering
van Z. M.'s onveranderlijk voornemen om de Repubhek met heel
zijn macht bij te staan. Toen Trevor dat aan Van der Heim voorlas, merkte die bitter op dat de zoo lang beloofde Hessen nog altijd niet terug waren en dat er met geen woord gerept werd van
het terugzenden van Britsche troepen. In de volgende dépêche (3
Juni O.S.) beloofde Harrington toen, dat er zes Britsche regimenten komen zouden, — „zoo spoedig mogehjk". Maar Van der
Heim, te wreed benard om zijn teleurstelling met diplomatieke frazes te* bewimpelen, verklaarde ronduit dat zoo'n maatregel in
geen verhouding stond tot de toenemende nood van zijn land.
Maar dat hij „moest ervaren, dat men hem begon los te laten in
een onderhandeling, die hij ondernomen had en gevoerd met medeweten en algemeene goedkeuring van Z.M.", dat smartte hem
nog meer, en hij zei nu met veel nadruk, wat hij al vaker had te
verstaan gegeven, dat het er wel naar leek of het er Engeland
waarlijk, zooals velen geloofden, om te doen was ons in een afzonderlijke vrede te drijven en dan alle schuld op ons te werpen ).
Kort daarop kwam Gilles over uit Frardaijk om verslag te doen
aan het Secreet Besogne. Trevor had een bespreking met hem en
2

') 8 Juni 1746.
) Trevor aan Harrington, 17 Juni 1746, P. R. O.
2
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Van der Heim. Uit wat de Engelschman er aan zijn regeering van
durft schrijven, kan men duidelijk afmeten, dat Gilles, die als een
goed aanhanger van het Oude Systeem naar Frankrijk was getogen,
in een oproerige en verbitterde sternming terugkwam. „De heer
Gilles", aldus Trevor ), „gaf uiting aan groote persoonhjke tegenzin om zich, na wat hij in de laatste tijd, zooals hij zei, gezien had,
nog verder met de belangen van Engeland in te laten." De Raadpensionaris van zijn kant wist er niets anders meer op om de scheiding die hij verafschuwde te voorkomen dan uitstel, tijd winnen,
„ah methods of procrastination" te baat nemen.
Maar de groote kwestie het zich niet langer ontwijken. Engeland, veilig achter de zee, mocht tot in 't oneindige op zien
komen kunnen spelen, aan de minder gelukkig gelegen Repubhek
drong zich de keuze op: of wel zich door Engeland in het ongeluk
laten storten, of alleen de weg der redding inslaan. Zoo althans
zagen het de meesten in de regeering en de Amsterdammers, wier
vat op de Raadpensionaris steviger werd naarmate hij minder
van zijn Engelsche vrienden gedaan kon krijgen, verstonden dat
de keuze op het laatste zou vaüen. 18 Juni namen burgemeesteren
van Amsterdam het besluit, dat „men zich niet langer door Engeland moest laten ophouden en zonder verdere trainure met Frankrijk vrede trachten te sluiten" ). De pressie van het conclave op
Van der Heim verdubbelde nu. Zijn weerstandsvermogen was bijna uitgeput. Hij was ziek. Slapelooze nachten, hartkloppingen ),
kwelden hem. Hij verklaarde aan zijn vrienden, dat hij niet opgewassen was tegen de taak een volmacht voor Wassenaer en Gilles tot het sluiten van een afzonderlijke vrede eerst van de Staten
van Holland, dan van de Staten-Generaal los te wringen. Het conclave besloot, dat men er de Staten van Holland en de Staten-Generaal buiten kon laten. E n steeds uit Engeland nog geen antwoord op het verzoek 7 Juni al door Trevor overgebracht om een
gevolmachtigd onderhandelaar over te zenden.
Zoo bracht dan eindelijk 1 Juli Van der Heim een voorstel in
't Secreet Besogne om Gilles voorzien van een volmacht tot vrede
sluiten naar Frankrijk terug te zenden. De volgende dag kwamen
de heeren opnieuw bijeen en „spraken af" —dit was hun eigen
1

2

3

') Aan Harrington, 21 Juni 1746, P. R. 0.
*) Jorissen, a. te., blz. 168.
) Palpitations de coeur, — O.Z. van Haren aan Willem IV; H.A.
s
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term — „hoever de heer Gilles zal mogen gaan volgens de resolutie
van 1 Juli". Bij die gelegenheid werd duidelijk gemaakt, dat men
weliswaar zoo mogehjk afwachten wou of Engeland zich aansloot,
maar dat de gezant in het uiterste geval alleen mocht teekenen.
Of het Secreet Bosogne een zoo gewichtig besluit, waarbij heel de
staatkunde van het land op 't spel stond, kon nemen zonder er
de Staten in te kennen,was zeer de vraag. De meerderheid oordeelde van wel, ofschoon zij moest voelen dat zij gewaagd spel speelde.
Van de negen leden *) stemden er 2 Juh drie tegen, Bentinck,
Willem van Haren en Hendrik Fagel de Griffier (83). Maar allen
waren, meende men, door hun eed van geheimhouding gebonden
en heel krachtig schijnen zij niet geprotesteerd te hebben. Hoe dat
zij, besluiten met meerderheid waren in het Secreet Besogne, dat
tot bespoediging van het werk op het gebied van buitenlandsche
pohtiek was ingesteld, niets ongewoons, en zoo toog Gilles dus met
zijn volmacht terug naar Frarilrrijk. Men was overtuigd, dat „Engeland wel zou bijkomen", als de Repubhek voorging; en in ieder
geval had men er genoeg van altijd „het vuile werk te doen" ).
De moderne historicus, wiens voorstellingen de beschouwing
van deze kritieke gebeurtenissen plegen te beheerschen, is Jorissen en zijn Orangistische partijdigheid belette hem heel de waarheid te zien. Zoo druk was hij in de weer met de verachtelijkheid
van de Statenregeering, dat hij vergat te letten op de tragische
toestand van het land. Het is al de lafheid, het phchtsverzuim van
de regenten. Of misschien de bondgenooten nog meer schuld hadden aan de slechte gang van de oorlog; of misschien vrede niet
waarlijk een Nederlandsen belang was, althans aan Cap Breton
niet op te offeren; zelfs aan het steüen van die vragen komt Jorissen niet toe. Niemand zal in geest<irift kunnen ontsteken over onze regentenheerschappij in de achttiende eeuw. In de loop van
mijn eigen verhaal heb ik dikwijls genoeg gelegenheid gehad om te
doen uitkomen, wat een kleine tijd het was, hoe kleine menschen
de lakens uitdeelden, kleine belangen de groote overwoekerden.
Maar men kan overdrijven. Men komt vooral hcht tot overdrijven, als men begint met zich op het oude partijstandpunt te stellen en aanneemt, dat in het tweede stadhouderlooze tijdvak alle
2

*) Twee voor Holland (Van der Heim en Bentinck), een voor elk der andere gewesten, en de Griffier van de Staten-Generaal. — „De afspraak" bij De Jonge, a.w., blz. 126.
) Van Vloten, a. tv., blz. 173.
!
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ware burgerdeugden, alle vaderlandsliefde, alle staatsmanswijsheid uit de regeering weg tot de Orangistische oppositie gevloden
waren. Als men daarentegerfinziet, dat al wat er van dat goeds in
die vervaltijd over was, evenals het kwaad, vrij gelijk over de
partijen verdeeld was, en dat, zoo al oppositie bij de Orangisten
(op 't gebied van buitenlandsche pohtiek, want op andere gebieden deden zij aan de regeering, geknoei inbegrepen, mee) het
behoud van een zekere theoretische beginselvastheid bevorderde,
politieke macht aan de anderen een verhoogd verantwoordehjkheidsgevoel schonk, — als men dat inziet, dan zal men een billijker maat betrachten in de beoordeehng van die veelgesmade
Statenregeering.
Van der Heim is lang geen groote, maar een door en door achtenswaardige figuur, een man die met volstrekte eerlijkheid en met
een doodelijke ernst, een ernst die hem inderdaad dooden zou,
zocht naar wat goed was voor het land. Weinig krachtige persoonlijkheid als hij was, had toch die eenvoud en die zuiverheid van
zijn bedoelingen hem onder de regenten niet van Holland alleen,
maar van alle gewesten, allengs groot gezag verschaft. Na de hevige vemarring die het drijven der stadhouderlijke gewesten nog
in 1744 had teweeg gebracht, was hij er niet kwaad in geslaagd
de zaken op gang te brengen en te houden. E r was in de laatste
twee jaar een vaste hjn van pohtiek gevolgd. Vasthouden aan het
Engelsche bondgenootschap, maar tegelijk trachten een algemeene vrede te herstellen: dat was het programma, en een heel natuurlijk programma ook. Maar het veronderstelde redelijkheid,
begeerte tot samenwerken van de kant van Engeland, en een zekere mate van gemeenschappelijk weerstandsvermogen tegen
Frankrijk. Dat die voorwaarden niet vervuld werden, was de
schuld van het regiem dat in ons land heerschte niet. Dat men al
zijn krachten inspande om weerbaar te zijn, valt moeilijk te loochenen en als het resultaat poover was, de Oranje-gewesten die
daar zooveel op te zeggen hadden, waren guller met kritiek dan
met geld of troepen. Van der Heim had maar al te zeer gehjk, als
hij klaagde dat het land uitgeput was, dat het niet meer dragen
kon wat het in de vorige oorlog nog gedragen had. De Prins van
Oranje en Bentinck, die van een herleving van de glories van Willem III droomden, zouden zelf, toen zij Van der Heim's macht geërfd hadden, de bittere ervaring opdoen dat hij gehjk had. Maar
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ondertusschen belemmert nog in onze geschiedboeken hun feüe
partijkritiek op het Statenbewind dat zij omver wilden werpen,
het uitzicht op het groote feit dat de laatste jaren van dat rampspoedig regiem beheerscht: het wangedrag te onzen opzichte van
Engeland.
Engeland speelde met ons. De indruk van valschheid die zijn
pohtiek in deze kritieke tijd maakt, is het gevolg van haar heenenweerzwenken tusschen de partijen in de regeering — ook, het
moet gezegd, tusschen hoop en vrees in verband met het verloop
van de Schotsche opstand en de gang van de oorlog op het vasteland, in 't bizonder in Italië. Nog in Mei bijvoorbeeld had Harrington, door zijn positie de voornaamste leider van de vredespartij geworden, in het Hoogerhuis de Staten tegen de aanvallen
van enkele ijveraars verdedigd door de verzekering te geven, dat
hun afgezanten te Versaüles niet over een vrede voor de Repubhek alleen onderhandelden. Een zoo bijna openlijke uitspraak
werd zoowel bij ons als in Frankrijk natuurlijk opgevat als een erkenning van de zending, en zooveel te meer zaten onze staatsheden verlegen, toen kort daarop Harrington's tegenpartij de dépêche wist door te drijven die op een verloochening neerkwam. In
werkelijkheid had de oorlogspohtiek aldoor de overhand in de Engelsche raadskamers. Het was een pohtiek die met het belang
van ons land niet de minste rekening hield. Engeland kan een onbepaald aantal nederlagen op het vasteland hjden en nog rustig
afwachten tot de kans keert. Hevig als het op eigen invasiegevaar
gereageerd had, het betrachtte wederom die rust, toen zijn bondgenoot met een invasie bedreigd werd en getroostte zich, tevreden
met zijn eigen veroveringen in Amerika, geen bizondere krachtsinspanning om hem te redden. Dat ons land al in 1746 met door het
Fransche leger onder de voet werd geloopen, had het enkel te danken aan de gematigdheid van Frankrijk, dat in zijn eigen oorlogsmoeheid aan de oprechtheid van de vredesonderhandelingen wilde
gelooven. Inderdaad werden die wat D'Argenson's vijanden altijd
voorspeld hadden, een sctajnvertocaiing, een gordijn waarachter
de bondgenooten hun leger trachtten te reorganiseeren. Dat was
zeker niet wat de Hollanders bedoeld hadden , maar het was wat
de Engelschen ervan maakten, en daarmee stelden zij ons bloot
aan de woede en de wraak van Frankrijk.
*) In weerwil van wat Trevor 28 Jan. 1746 aan Harrington schreef: noot (ff).
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Wel ver van ons te verwonderen over de neiging in Holland om
het Engelsche juk af te schudden, komen wij ertoe ons af te vragen hoe het mogehjk was, dat de Repubhek het zoo lang duldde.
Door wat samenstel van oorzaken was zij zoo slecht in staat
zich tegen de noodlottige leiding van Engeland te verzetten? Als
men de zaak onbevangen bekijkt, zou men zeggen, dat niets meer
voor de hand lag dan dat men Engeland tot rede gebracht had
door een ernstig gemeende bedreiging, om zijn eigen weg te
gaan als er anders geen vrede te verkrijgen was. Frederik de
Groote intusschen, zelf zulk een meester in „zelfstandigheidspolitiek" dat de Franschen nooit anders dan een hoogst onberekenbaar, ja verraderlijk bondgenoot aan hem hadden, was dadehjk
sceptisch geweest. Na Fontenoy schreef hij aan de Fransche gezant bij zijn hof. „Ik geef u toe, dat de Hollanders in 't begin ontsteld zullen zijn en trachten zullen er zich uit te werken, maar let
wel dat hun pogen vergeefsch zal zijn. Zij zijn aan Engeland gekluisterd en gedwongen om huns ondanks al de bewegingen van
dat land mee te maken". ) Waarom was dat zoo?
l

De traditie van het Oud Systeem was een macht in zichzelf geworden, een dwingend pohtiek bijgeloof. De herinnering aan Lodewijk X I V en aan zooveel bloedige en roemrijke oorlogen, de
haat tegen het Katholicisme en de Jezuieten hielden het in het
leven. Voor sommige families, voor de Prins van Oranje zelf, voor
de Fagels, de Bentincks, was de connectie met Engeland een tweede natuur geworden. Van der Heim, die zich als de voortzetter van
de pohtiek van Heinsius en Slingelandt beschouwde, hoorde tot
die groep (84). Hij hing het Oud Systeem met heel zijn ziel aan.
Het was hem niet gegeven om gehjk Frederik de Groote, onverblind door traditie en reputatie, te erkennen dat het 18e-eeuwsche
Frankrijk het 17de-eeuwsche niet was, en dat Engeland minder
om de religie en de vrijheden van Europa (nog altijd de hoogdravende leuzen!) dan om koloniale macht vocht. Trouwens, om de
Pruisische pohtiek van bondgenooten te gebruiken in plaats van
zich door hen te laten gebruiken — ook Sardinië had tot model
kunnen dienen —, om die pohtiek na te volgen, daartoe was ons
veelhoofdig bewind zeker weinig geschikt, daartoe was Van der
Heim ook aherminst de man. Durf en beginselloosheid, dat waren
de eigenschappen die zoowel Frederik van Pruisen als Karei
*) De Broglie, Marie Thèrèse Impératrice,

II, blz. 50.

170

V . D. HEIM'S TROUW AAN H E T OUD SYSTEEM

Emmanuel van Savoye-Sardinië kenmerkten, maar al V a n der
Heim's kracht lag i n zijn trouw aan een beginsel. Het was dus een
ware zielefoltering voor hem, toen de omstandigheden, de harde
noodzakelijkheid hem dreven tot een breuk met het systeem,
„ t h a t he has complexionally at heart" om Trevor's curieuze uitdrukking te bezigen. H i j zette zich schrap zoolang hij kon, voet
voor voet betwistte hij het terrein. Hij leed te meer, omdat hij zich
de zelfzucht en de roekeloosheid van Engeland's pohtiek niet k o n
verhelen en omdat hij voor a l zijn trouw zoo slecht beloond werd.
Maar ofschoon hij zijn hart uitstortte i n vertoogen en jammerklachten, waarschuwingen, verwijten en beschuldigingen, waarvoor hij bij Trevor althans geduld en sympathie vond, dreigen kon
hij niet. Integendeel, uit en terna verzekerde hij, zooals wij a l zagen, niet de Hollandsche regenten die hem presten alleen ), maar de
Engelsche gezant zelf, dat hij, wat er ook gebeurde, zich nooit tot
de verbreking van het Oud Systeem zou leenen, dat hij zou aftreden zoodra zijn meesters ertoe besloten ) . 't Was of hij de Engelsche oorlogspartij duidelijk wou maken, dat ze hun gang konden
gaan!
Maar men zou verkeerd doen, als men alles toeschreef aan de
zwakheid van V a n der Heim. De toestand was inderdaad moeilijk.
O m te beginnen had men niet alleen met Engeland te rekenen,
maar ook met Oostenrijk en Oostenrijk werkte a l lang zij het bedektehjk met de bedreiging, dat het zich i n de armen van Frankrijk zou werpen als het i n de steek gelaten werd en liever de Zuidelijke Nederlanden aan Frankrijk zou uitleveren dan zich een vrede
door zijn bondgenooten laten opdringen (85). Maar het was toch
wel voornamehjk dat een zich losmaken van Engeland een hachelijke onderneming was voor de Statenregeering. Zelfs met de E n gelsche vredespartij moest men oppassen. E r was een wijdverspreid wantrouwen i n ons land, dat zij het zenden van troepen tot
onze hulp tegenwerkte met de bedoeling ons tot wanhoop te
drijven. Als de Repubhek een afzonderlijke vrede sloot, — zoo het
men die Engelschen redeneeren — , dan zou Engeland wel moeten
volgen; dan was dus hun doel, vrede, bereikt, en dat op een eervolle manier, want dan kon men alle schuld op de laffe en trouwelooze Hollanders werpen (86). I k stipte al aan, dat V a n der
1

a

') Jorissen, a. w., blz. 162.
*) Trevor aan Harrington, P. R. O.
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H e i m zelf, i n zijn radeloosheid over het uitbhjven van troepen en
over het tegenwerken van de vredesonderhandelingen, die tamelijk beleedigende theorie aan Trevor voorhield ).
Het boos vermoeden had zijn oorsprong genomen i n de angstige
dagen v a n December 1745, toen de zaak van de Pretendent er zoo
gunstig voor had gestaan. Naar H o p toen uit Engeland schreef,
had Harrington hem gezegd dat de Repubhek niets meer van
Engeland te verwachten h a d ; dat de beste raad die hij haar kon
geven was, te probeeren tot een zoo goed mogehjke schikking voor
zichzelf te komen ). Trouwens, aan Boetzelaer had Harrington gezegd, dat terwijl de Zuidelijke Nederlanden de Repubhek aan 't hart
raakten, zij voor Engeland slechts „ a foreign tho' important consideration" waren, en geen uiting leek er meer op berekend om de
onzen te ontmoedigen. E e n man als Bentinck geloofde vast dat
dit het spel van de Engelsche pacifisten was. Juist i n zijn kraam
kwam het uitstekend te pas om hen, die hij evenzeer haatte als
hun Nederlandsche geestverwanten, zulk een bedoeling aan te
wrijven. Overigens gaf Trevor's eigen houding gedurende diezelfde Decemberdagen zeker voedsel aan het wantrouwen. Trevor,
zoo het Bentinck door zijn vertrouwde Trembley aan zijn moeder
sclirijven (8y), ontzag zich niet i n Nederlandsche gezelschappen aan de grootste bezorgdheid over de loop v a n zaken i n Engeland uiting te geven. A a n Randwijck, toen president van de Staten-Generaal, had hij gezegd niet te weten of hij zich nog gezant
kon noemen, aangezien hij niet wist, of zijn lastgever nog koning
was. Dineerend bij Onno Zwier van Haren had hij het gezelschap
geïntrigeerd door zijn belangstelling voor kleine plaatsjes i n Groningen op een wandkaart van de Nederlanden, en ten slotte als
uitleg gegeven, dat hij naar een oord zocht om zich terug te trekken als het misliep i n Engeland. Inderdaad wonderhjke manieren
voor een diplomaat! Was het puur défaitisme, uiting van paniek ?
had Trevor eenvoudig zijn zelfbeheersching verloren? Bentinck
aanvaardde de uitleg die Torck er, naar hij zegt, voor gevonden
had, dat de gezant deed wat zijn geestverwanten i n Engeland hem
met de bedoehng die i k a l aangaf voorschreven.
x

2

Ik vrees dat men ongeneigd zal zijn Torck's interpretatie zonder
meer te verwerpen, als men zich herinnert met welke redenen
') Hiervóór, blz. 162.
*) Trevor aan Harrington, 4 Januari 1746, P. R. O.
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Trevor een paar maanden tevoren V a n der Heim's vredesplan
i n Engeland aannemelijk had zoeken te maken. Ik houd het er
evenwel voor, dat zijn macchiavelhsme i n die brief niet zoozeer zijn eigen meening weergaf, als wel berekend was om de
bezwaren van de oorlogspartij te overwinnen, en i k geloof ook,
afgaande op de toon van zijn officieele correspondentie i n die
dagen, dat Trevor omstreeks de overgang van 1745 op 1746 i n
een werkelijke paniekstemming verkeerde. H i j en zijn geestverwanten i n Engeland geloofden n u eenmaal, ook na het verloopen van de Schotsche opstand, dat er geen redden meer was
aan de oorlog. „ I k weet", schreef Chesterfield hem 20 M e i
O.S. 1746 ), geheel i n de stijl van V a n der Heim, „ d a t de verslagenen niet dicteeren kunnen". E n hij verklaarde zijn gebrek
aan vertrouwen i n de toekomst met een uiting die nog minder
vleiend was voor de regeering waarvan hij deel uitmaakte dan
voor die waarbij Trevor geaccrediteerd was: „People here have no
idea of the impotence of your (versta: het Nederlandsche) Government, and the D u t c h have no conception of the inefficiency of
ours". I k ben geneigd te gelooven, dat een gevoel van verantwoordelijkheid jegens de meer blootgestelde bondgenoot meewerkte om die menschen tot de vredespolitiek te doen overhellen (88) en dat het eer de oorlogspartij i n Engeland was, die zich
had voorgenomen i n het ergste geval tenminste, zelfs ten koste
van het Oude Systeem, de Repubhek de r o l van zondebok te doen
spelen (8g). I n ieder geval het de argwaan dat het er Engeland
maar om te doen was de Repubhek de eerste te laten zijn en
haar dan tegenover de wereld en tegenover haar eigen volk met
alle smaad te beladen, de gemoederen van de Hollandsche regenten niet meer los. Men begrijpt daar beter uit, waarom V a n der
H e i m er zoo aan hechtte om de Engelschen stap voor stap op de
weg naar vrede mee te voeren en waarom hij terugdeinsde voor
het gebruiken van een dreigement, dat er misschien geen was,
neen! dat tegen hem gekeerd kon worden.
1

•) Hist. Mss. Comm., X I V , blz. I X , 146.
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Maar als wij nu de vraag beschouwen, waarom het vooruitzicht
dat Engeland ons land de schuld van een onfortuinlijke vrede zou
geven, zoo'n schrikbeeld was, zoo verlammend werkte, dan komen wij tot de factor, die eindelijk heel de toestand begon te
beheerschen, de Oranjepartij en haar connectie met Engeland.
Engeland stond nu ten langen leste op het punt de vruchten te
oogsten, waarvoor het in 1733 gezaaid had.
Trevor zag dit niet, of beter gezegd, hij wilde het niet zien, omdat die vruchten—de voortzetting van de oorlog — niet naar zijn
smaak waren. Hij zegt in zijn officieele correspondentie zoo weinig
mogehjk over de Oranjepartij en het weinige dat hij zegt, is niet
vleiend. Hij laat altijd uitkomen, dat zij niet yeel meer is dan een
element van verwarring, waarmee de middenpartij van Van der
Heim, voor hem de eenige goedgezinde omdat zij vrede wil in gemeenschap met Engeland, te kampen heeft zoo goed als met de
Franschgezinden. In Maart 1746 ) verzocht Harrington hem om
inlichtingen over de positie en de activiteiten van de Oranjepartij
en Trevor was zoo goed niet, of hij moest met eenige uitvoerigheid
schrijven (90). Hij begon met al „de ijdele praatjes", die hij aannam
dat tot zijn chef's vraag aanleiding hadden gegeven en die hij toegaf dat zelfs in Den Haag in omloop waren, over opstootjes in
Hollandsche steden, verachtelijk op zij te schuiven. E r was nog
niets gebeurd, dat de naam van „an overt act" verdiende. Weliswaar heerschte er onder het gemeen ) groote opgewondenheid.
Maar die werd eer veroorzaakt „door ongeduld over het onverdraaglijk gewicht der belastingen dan over de onvolkomenheden
van de regeeringsvorm, en eer door de nabijheid van de Franschen
dan door de ontstentenis van een stadhouder" .Trevor meende dus
dat de aandrang van het volk zich zou doen gevoelen in de richx

2

*) 28 Febr. O.S. 1746.
•) „The lower soit of inhabitants."
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ting van vrede in plaats van uiting te zoeken in een Orangistische
omwenteling. Toch gaf hij toe, dat de zittende regeering daar
doodsbang voor was, maar, zegt hij, „dat schrijf ik toe aan hun
eigen Meinhartigheid, niet aan de kracht en geduchtheid van de
tegenpartij". De Friezen en Groningers waren weer aan het stoken
in de Staten-Generaal — daar kom ik nog op terug —, maar Trevor hoopte dat het wijs beleid van de Raadpensionaris alle éclat
zou weten te vermijden.
Het is met handen te tasten, dat de gezant hier schrijft als partijman. Als de Oranjepartij aan het bewind kwam, waarschuwde
hij zijn beschermer Pelham tegen het einde van Februari ), „dan
zou het gewicht van dit land in de schaal van uw persoonlijke tegenstanders in Engeland worden geworpen" en hij maakte zich
ongerust, „dat zekere kanalen met dat doel al geopend zijn en gebruikt worden". Ik geloof dat hij te vroeg was met zijn achterdocht. Bentinck tenminste, de aangewezen man toch voor een
verstandhouding van de Oranjepartij met Newcastle en de zijnen,
had in Maart nog geen hoop op daadwerkelijke steun van Engelsche zijde *).
Toch had Trevor in zoover gehjk, dat de twee partijen onvermijdelijk bij elkaar moesten komen. Bentinck mocht zich ergeren
aan de slapheid en onbekwaamheid van de Engelsche regeering, hij
wankelde geen oogenblik in zijn eigen overtuiging, primo dat de
oorlog voortgezet moest worden, secundo dat men tot elke prijs
met Engeland verbonden moest bhjven en tertio dat er voor de
Oranjepartij geen toekomst was dan wanneer ze zich aan die
grondstellingen hield. Hij verheugde er zich daarom over, dat de
Engelsche ministers, wat ze ook in de grond van hun hart mochten verlangen, Cap Breton wel niet zouden durven opgeven ).
En ziehier zijn programma voor Willem IV: „of er geld is of niet,
of het te vinden is of niet, of het vee sterft of niet, of de geesten
goed- of kwaadgezind zijn, of de meerderheid vóór of tegen is,
Uwe Doorl. Hoogheid moet steeds nadrukkelijk en openlijk partij
kiezen tegen Frankrijk, en zeggen dat als wij in 1572, in 1672, in
1688 en 1702 gewikt en gewogen hadden als nu, wij nog onder
Frankrijk zouden zitten: papisme en slavernij zouden het deel van
1
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*) Hist. Mss. Comm., X I V , blz. 143.
') Archives, Supplément, blz. 59.
*) A. w., blz. 54.
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Engeland en van de Republiek geworden zijn of wel wij zouden
door Frankrijk zijn ingeslokt". ) Dat was tenminste duidelijk.
Men mag het roekeloos noemen, men mag meenen dat het als regeeringspohtiek onmogehjk was, als oppositie-politiek had het
kwaliteiten. E n Bentinck gedroeg er zich naar. Geld of geen geld,
oorlog met Frankrijk! dat was zijn pohtiek in de Staten van Holland en in de Staten-Generaal. Van der Heim's trouw aan het Engelsche bondgenootschap was hem niet voldoende meer. Hij stelde
zich tegen hem, zoodra de ander zich door Amsterdam en Dordt
tot het aanknoopen van vredesonderhandelingen, zij het dan ook
in verstandhouding met Engeland, had laten drijven, d.w.z. nog
in 1745. In December van dat jaar stelde Dordt ter Statenvergadering van Hoüand voor, dat men de Hollandsche gedeputeerden ter Generaliteit gelasten zou in de conferenties, d.w.z. in
het Secreet Besogne, altijd éen hjn te trekken. Holland had in het
Besogne, waar de andere gewesten elk maar éen afgevaardigde
hadden, er twee, en wel steeds Van der Heim en Bentinck. Het
was in de laatste tijd vaak voorgekomen, dat die twee elkaar bestreden en het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat Dordt het
op Bentinck gemunt had ). Bentinck vond steun bij de edelen, die
zich door het voorstel in 'een van hun prerogatieven getroffen
achtten. Maar niet alleen daarom sloten zij zich bij hun gedeputeerde aan. E r vielen harde woorden in de discussie — „een stadhouder" het hardste van alle. Bentinck was zoo eenzaam niet
meer als een jaar of wat tevoren. Zijn positie begon werkelijk op
die van een partijleider te gehjken en hij droeg zorg dat zijn partij
niet enkel als de oorlogspartij, maar ook als de Oranjepartij bekend kwam te staan. Hij legde in de zomer van 1746 weer een paar
bezoeken aan de Prins en Prinses van Oranje af, buiten Den Haag,
op Soestdijk was het ditmaal, die nog steeds genoeg aanstoot gaven aan de rx>vendrijvende partij om hun nut te hebben als manifestatie '). Hierin durfde nog niemand zijn voorbeeld volgen. Maar
op het gebied van de buitenlandsche pohtiek was dat anders, daar
kreeg hij het hd der Edelen soms in zijn oppositie mee.
In Juni 1746 b.v. viel er een geruchtmakende kwestie voor met
x

2

•) A. w., blz. 55; 14 Maart 1746.
*) Trembley aan de gravin van Portland, 19 Dec. 1745, Br. Mus.
*) Trembley aan de gravin van Portland, Sept. 1746, Br. Mus. Als de Prins en de
Prinses in Den Haag waren, mocht elk hun vrijelijk zijn opwachting maken, verklaart Trembley.
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Van Hoey, die ofschoon allengs zelfs de Dordtenaars de schouders over hem ophaalden (92) en hij feitehjk buiten alles werd
gehouden, de Repubhek nog altijd in Parijs vertegenwoordigde.
Van Hoey maakte nu D'Argenson het hof zooals hij het vroeger de
kardinaal de Fleury had gedaan en als men zijn opgeschroefde
brieven aan de Fransche minister leest, waarin hij hem smeekt
zijn arm verdoold vaderland te sparen ), dan is de hefderijkste verklaring aan te nemen dat de groote gebeurtenissen die hij
beleefde hem naar het hoofd geslagen waren. Telkens was Van
Hoey's terugroeping al in de Staten-Generaal ter sprake gekomen.
Dat het er nog niet toe gekomen was, is een treffend staaltje van
de moeite die het kostte dat lichaam welk besluit ook te laten
nemen. Zoo nu weer. Toen het met de Schotsche opstand misliep,
achtte d'Argenson — en het doet zijn philosophenhart eer aan —
zich verplicht het zijne te doen voor de persoonhjke veiligheid
van de jonge Stuart. Hij schreef een brief aan de hertog van Newcastle om hem tot edelmoedigheid te manen en Van Hoey het
er zich toe vinden die brief door te zenden en bij de Engelsche minister aan te bevelen. Nu waren de Engelschen op het punt
van Jacobitisme ontzaglijk gevoelig en de opwinding en de woede
waarin dit incident de Engelsche regeering bracht, was verbazend ).
Zonder twijfel zagen de oorlogsgezinden er een goede kans in om de
vredesonderhandelingen in de war te sturen. In ieder geval kreeg
Trevor last *) om van de Staten-Generaal genoegdoening te eischen
voor de beleediging zijn Koning door hun dienaar aangedaan. „Ik
beveel u enkel hierom niet", aldus de nhnister, „de terugroeping
van Van Hoey te eischen, omdat ik onzeker ben of zij zou worden
toegestaan". Bentinck greep deze zaak aan om scheiding te
maken tusschen de „neutralisten" en de goedgezinden. Er waren
goede redenen om Van Hoey niet op dit oogenblik terug te roepen.
Wassenaer had dadehjk uit Versaiües geschreven, dat een terugroepen van D'Argenson's groote vriend, op wie de minister gezegd
werd zijn hoop op vrede te bouwen, enkel de oorlogspartij aan het
Fransche hof ten goede komen en de val van D'Argenson ten gevolge hebben zou. Bentinck, die Trevor sedert zijn houding op het
laatst van 1745 voor een verrader aanzag en zoo weinig mogehjk
1

2

') Zé vort, Le Marquis d'Argenson, blz. 260 vlg.
) Zie trouwens ook wat Willem IV hierover schrijft, Archives, Suppl., blz. 67.
*) Harrington aan Trevor,
!
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contact met hem had, zocht hem nu op en had er vermaak in hem
zijns ondanks te laten zeggen, dat men in Engeland eigenlijk de
terugroeping verlangde. Natuurlijk kon Bentinck er het voorstel in Holland niet doorkrijgen, maar de Edelen volgden hem en
hij het niet na het feit in Engeland ruchtbaarheid te geven. Inderdaad vernam men het daar van Trevor niet. Die noemde de naam
van Bentinck nooit ofte nimmer in zijn brieven. Maar Trembley
schreef aan de gravin van Portland *): „Van Hoey is gered door
de heerschende partij, de partij waarmee Engeland in verstandhouding staat. De twee naties zullen de gevolgen van de misslag
die men begaan heeft" (in de tijd van Walpole, bedoelt hij) „en
waarin men volhardt een eeuw lang bezuren. De verontwaardiging in Engeland over het niet terugroepen van Van Hoey zal op
heel de Nederlandsche natie neerkomen. Het zou zeer te wenschen
zijn, dat men in de kranten publiceerde, dat de partij van de Prins
van Oranje al haar best heeft gedaan om Van Hoey terug te roepen, dat die partij pal staat voor de unie met Engeland, maar dat
de vijanden van de Prins al harder werken om zich van Engeland
af te scheiden en dat zij in dit geval bhj geweest zijn met de gelegenheid om de Koning een passende genoegdoening te weigeren".
Hier ziet men het kanaal waar Trevor van sprak in volle werking. Het feit dat Harrington de gezant om inhchtingen over de
Oranjepartij vroeg, was al een bewijs, dat men in Engeland eraan
begon te denken de pohtiek van strikte onzijdigheid tegenover
Oranje, een pohtiek die ook aüeen paste als men goed met de
Staten kon samenwerken, op te geven. De gravin van Portland
vond gehoor voor de boodschappen waarmee haar zoon haar belastte. Weldra kon zij hem verheugen met het bericht, dat zijn bezoeken aan Soestdijk de Koning zelf welgevallig waren ). Maar dit
alles was maar voorbereiding. Wij zullen zien, dat er nog in diezelfde zomer van 1746 een omkeer in de vertegenwoordiging van
Engeland in ons land plaats had, waardoor de Oranjepartij en de
Engelsche regeering eindelijk in rechtstreeksch contact kwamen.
Intusschen hield Bentinck steeds het oog gevestigd op een andere mogelijkheid om tot het groote doel te geraken, — een volksbeweging, de mogelijkheid dus waarvan Trevor niet inzag hoe ze
2

') 19 Juli 1746, Br. Mus.
*) Trembley aan de gravin van Portland, 30 Sept. '46, Br. Mus.
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de Oranjepartij helpen kon. Logisch als Trevor's redeneering was
— de onrust van het volk kwam voort uit hooge belastingen en
angst voor de nabijheid van het Fransche leger, en het leek dus paradoxaal te verwachten dat het troost zou zoeken bij de oorlogspartij ! — logisch als de redeneering was, de geschiedenis was
er om te bewijzen dat het Nederlandsche volk in soortgelijke omstandigheden uiterst onlogisch zijn kon (92). In elk geval wist op
Trevor na iedereen (en hij zelf wist gewoonlijk ook heel goed) dat
de gespannen stemming op een gegeven oogenblik in een Orangistische omwenteling lucht kon zoeken. De Franschen wisten het,
die alleen om die gebeurlijkheid niet te bevorderen in de campagne van 1746 hun verbazingwekkende zelfbeheersching aan den
dag legden, en het Nederlandsen grondgebied ontzagen ). De republikeinen wisten het en het versterkte hun verlangen naar de
veiligheid van vrede. De feüe Oranj egezinden wisten het en zij
begroetten volgens Trevor (evenals hun tegenvoeters die er vrede
van verwachtten) de rampen van de Repubhek met blijdschap,
omdat zij er de verheffing uit hoopten te zien voortkomen (93).
Bentinck had in 't voorjaar, nog voor hij zijn verbinding met Engeland vernieuwd had, gedacht dat het oogenblik daar was. In
Zeeland had Van Citters na zijn échec in 1739 zijn positie hersteld
zonder zijn overtuiging te laten varen. Er was in de Staten van
Zeeland, meer nog dan in die van Holland, het begin van een werkelijk Oranjegezinde partij, en Bentinck stond met die menschen
in nauw contact. In Maart 1746 nu drongen zij er bij de Prins op
aan *) — en Bentinck steunde hun plan — dat hij naar Zeeland
komen zou en openlijk om rechtsherstel in zake Veere en Vlissingen vragen. De conjunctuur was gunstig, meenden zij, en zou misschien nooit weerkeeren. Zonder twijfel moeten zij gedacht hebben aan Willem III's befaamde tocht naar Zeeland in 1670 met
hetzelfde doel ondernomen en met volledig succes uitgevoerd.
Maar Willem IV was uit ander hout gesneden. Hij weigerde, 't Is
waar dat de Zeeuwsche samenzweerders, wel ver van hem een
goede uitslag van de onderneming te waarborgen, er angstvallig
op uit waren zichzelf te dekken ingeval zij mislukte. Maar bovendien had Willem IV er onoverkomelijk bezwaar tegen om zich
1

*) Wassenaer had dit al in zijn brief van 13 Maart 1746 uit Versaiües geschreven:
De Jonge, a. w., blz. 184.
) Archives, Supplément, blz. 56 vlgg.
!
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op de massa te beroepen en tot zijn doel te geraken door middel
van een volksopstand ). Toch was dat zeker wel de ultimo, ratio,
waarvoor zijn Zeeuwsche vrienden verwachtten dat hun Staten
zouden zwichten en die Staten zelf waren zich volkomen bewust
van hun gevaar. Toen zij in de afgeloopen winter, in hevige onrust
over de bewegingen der Fransche troepen aan de grens, alle regimenten op hun repartitie staande in hun eigen gewest hadden willen hebben, commenteerde Trevor: „het volk is misschien bang
voor de Franschen, maar de regenten zijn bang voor het volk" ).
Met die angst wilde Willem IV niet werken.
Zijn activiteit bepaalde zich dus nog steeds tot de Staten-Generaal, waar Friesland en Groningen zich in het begin van 1746 weer
duchtig weerden. Aan de buitenlandsche pohtiek konden zij voorloopig weinig doen, omdat het voornaamste buiten hen om bedisseld werd. Maar er was altijd de generaalskwestie als men zocht
naar een knuppel om in 't hoenderhok te smijten. Eind Januari
hadden de twee gewesten, en Gelderland had zich bij hen gevoegd,
weer met al de oude argumenten de benoeming van de Prins van
Oranje voorgesteld. Een nieuw argument was de slechte gang van
zaken onder het beleid van Waldeck, Ik heb hiervóór al verhaald *), hoe Waldeck onvermijdelijk met de Hollandsche partij
vereenzelvigd kwam te worden, en dat te eer toen de nederlagen in
het Zuiden hem, of hij er schuld aan had of niet, tot zulk een gemakkelijk doelwit maakten. De heerschende partij kon wel niet
anders dan hem de hand boven het hoofd houden. Hij werd in Februari 1746 dus, weer bij meerderheid, door de Staten-Generaal in
het opperbevel gecontinueerd. Hier dienden de gedeputeerden
van Friesland en Groningen een klinkend protest tegen in, waarin
de tegenspoed van het leger tegen Waldeck werd aangevoerd,
waarin de dwaasheid werd betoogd van 's lands fortuintoete vertrouwen aan vreemdelingen (graaf Birkenfeldt kwam tezelfdertijd
aan het hoofd van de Staatsche cavalerie, en weldra trad ook de
prins van Saksen-Hildburghausen, aangesteld bij de promotie van
1742, in actieve dienst), vreemdelingen „die niets te verhezen hebben dan hun aanstelling en die de voorzorg genomen hebben om
1

2

») T. a. p., blz. 60.
*) Trevor aan Harrington, 7 Jan. 1746; P. R. O. De Staten van Zeeland hadden
gedreigd de betaling in te houden, als de Staten-Generaal hun verzoek niet toestonden.
De Staten-Generaal zonden twee regimenten en twee eskadrons.
*) Blz. 143 vlg.
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hun rang te bewaren in de dienst waaruit zij geroepen zijn" ). Tot
hevige verontwaardiging van de Hollanders werd dit stuk, dat enkel het vertrouwen in de legerleiding kon ondermijnen, in druk gegeven en in 't geheim in Holland verspreid. Zelfs alle Friezen waren het niet met deze methoden eens. Willem van Haren weigerde
mee te doen aan een protest tegen Waldeck persoonlijk. Naar het
schijnt zette Bergsma die we al kennen als een hevig drijver, en die
de auteur was van het stuk, het plan tegen zijn verzet in door (94).
Het was niet te verwachten, dat Waldeck met zijn gedund en in
de steek gelaten leger in de nieuwe veldtocht kracht tot overwinningen putten zou uit de aanval in de rug, die de politici op hem
richtten. De tegenstanders verflauwden niet. Integendeel, van nu
aan werd diè campagne althans met toenemende kracht en stijgend succes gevoerd. Bentinck deed er van harte aan mee.
Op de buitenlandsche pohtiek, zei ik, konden de stadhouderlijke gewesten voorloopig geen invloed oefenen. De onderhandelingen, die over de vraag van oorlog of vrede moesten beslissen, waren
geheel buiten de Staten-Generaal om gevoerd. Men herinnert zich,
dat Van der Heim ze in overleg met de voornaamste leden van
Holland was begonnen; dat hij zijn pohtiek daarna zelfs in het nog
beperkter conclave had overlegd; en dat het Secreet Besogne
pas in Mei in de zaak was gekend, toen Wassenaer en Gilles het
contre-projet van D'Argenson hadden verkregen. Het was er
toen in gekend onder een bizondere eed van geheimhouding en
Willem van Haren, die er voor Friesland in zat, om instructie aan
zijn principalen geschreven hebbende ), kreeg ten antwoord, „dat
Haar E d . Mog. zich niet in staat bevonden daaromtrent eenige orders of instructie te geven, als zijnde ten eenemaal onkundig van
de zaken, die verhandeld worden". Maar zij voegden erbij, dat „bij
aldien hij oordeelde zaken op het tapijt te zijn gebracht, waarover
de deliberatie der Heeren Staten noodig was", zij bereid waren
aanstonds in buitengewone vergadering bijeen te komen. Het
oogenblik kon dus nabij zijn — en inderdaad was het nabij —,
waarop de onderscheiden gewestehjke Staten hun woordje zouden
willen meespreken en hoe ongelijk eri dubbelzinnig de houding
van Friesland en Groningen in de afgeloopen jaren ook geweest
was, hun Stadhouder was het nu tenminste met zichzelf over de te
x
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*) Ik vertaal uit Trevor's Engelsch. In Knuttel's Catalogus komt het stuk niet voor.
•) 28 Mei 1746; Van Vloten, a. w., blz. 169.
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volgen gedragslijn eens. In zijn correspondentie met Bentinck
sprak hij omstreeks deze tijd even krachtige taal als die hartstochtelijke jusqu'auboutiste zelf. E r is weinig twijfel mogehjk of
Bentinck's sterke geest had allengs groote invloed over die van
Willem IV gekregen, ook al gaf hij hem, en vooral de trotsche
Prinses, reeds in deze eerste jaren van hun nauwere omgang dikwijls aanstoot door zijn zelfbewuste manieren
In ieder geval
aanvaardde de Prins de pohtiek van „geld of geen geld, oorlog met
Frankrijk!" zonder bezwaar en onvoorwaardelijk, ofschoon hij
toch, toen de zaken in Juni recht op de crisis schenen af te gaan,
en het besluit van Holland om desnoods zonder Engeland de onderhandelingen voort te zetten ieder oogenblik verwacht werd,
weer die karakteristieke neiging tot stilzitten aan den dag legde,
die het zijn trouwe aanhangers zoo moeilijk maakte om iets voor
hem te doen. Bentinck en Van Citters dachten iets te kunnen uitrichten door elk in zijn eigen gewest opnieuw de promotiezaak aan
de orde te brengen, maar de Prins herinnerde zich nu heel van pas,
hoe zijn raadsman hem altijd had voorgehouden, dat het generaalschap tot niets leiden kon, dat zijn leus moest zijn „aut Caesar aut
nihil" *) — „De zaken", ging hij voort, „verkeeren op dit oogenblik in zoo'n hevige crisis, dat ik veel hever het kluwen zich eerst
zie afwikkelen en afwacht wat de Voorzienigheid omtrent het lot
van de Repubhek en van mijzelf zal beslissen, dan dat ik mogehjk
door mijn eigen en mijner vrienden bedrijvigheid het nemen van
een besluit verhaast, dat misschien maar al te ver gevorderd is,
het besluit om zich aan Frankrijk's genade te onderwerpen. Wat
zou ik erbij winnen, als dat gebeurde en ik werd generaal ? De zoogenaamde gunst die me bewezen was, zou misschien het vermoeden wekken, dat ik nog eenige invloed had bij hen die het schip besturen, en zoodoende zou ik deelen in de afkeuring die hun wegens
een schandelijke schijnvrede en een laf in de steek laten van hun
bondgenooten onvermijdelijk te beurt zal vallen. Als ik daarentegen van de pohtiek uitgesloten en in het mihtaire verongelijkt
bhjf, dan zal eens misschien een tijd aanbreken, dat mijn landgenooten zich mijner zullen herinneren en dat men mij onder onrecht
heeft bedolven en om mij te vollediger te verdrukken hever heel
het Oude Systeem omvergeworpen heeft". E r zat veel waars in
*) Archives, Supplément, blz. 41.
*) Archives, Supplément, blz. 64 vlg.
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deze beschouwingen — de schrijver kon er Bentinck trouwens aan
herinneren, dat hij ze meer dan eens uit zijn mond had gehoord —
Men kan er zelfs in komen, dat de Prinses op het vernemen van
nieuwe rampen in de Zuidelijke Nederlanden, haar man gelukwènschte, dat zijn militaire ambities zoo hardnekkig waren tegengegaan (95), al was dat nu juist geen heel nobel sentiment, waar
de beste dienaren van het huis dan ook niets van wilden weten *).
Maar de gebeurtenissen zelf zouden weldra leeren, dat er toch
meer gedaan kon worden dan louter afwachten wat de Voorzienigheid over de ongelukkige Repubhek zou beschikken.

*) Vgl. noot (62) • Stirum's memorie uit Juni 1744, tweede gedeelte, 3°,
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Want wel was aan Gilles, zooals wij weten, een volmacht verstrekt om desnoods zonder Engeland te sluiten, maar de gebeurtenissen leidden er hem niet toe daar gebruik van te maken. Het
besluit toch, dat het Secreet Besogne na zooveel zielsangst had genomen, was uiterst voorzichtig gesteld en het de deur voor Engeland nog zoo wijd mogehjk open staan ). De gezanten kregen last
om alleen dan een afzonderlijke vrede te teekenen, als er na het
aanwenden van alle mogehjke uitvluchten, geen ander middel
overschoot om het afbreken van de onderhandelingen te voorkomen en in elk geval moesten zij, indien eenigszins mogehjk, nader
bericht uit Engeland afwachten, met de volgende postdag beloofd.
Als dat de bereidverklaring van Engeland behelst om zelf iemand
te machtigen, dan „vervalt alle moeilijkheid, wijl dan pari passu
kan worden voortgegaan". En nu bracht inderdaad de volgende
postdag die beródverklaring. „Als de Koning van Frankrijk een
gevolmachtigde wil zenden", aldus de nieuwe dépêche van Harrington *), ,,'t zij naar Den Haag of eenige andere plaats buiten
Franrijk en de door Frankrijk veroverde landen, dan zal Z. M. van
haar kant u of een ander evenzoo machtigen om aan de onderhandelingen over een algemeene vrede deel te nemen". Dat was een
heele tegemoetkoming. Harrington had dit na nieuwe, langgerekte strijd verkregen en het is een bewijs, dat de Amsterdammers
de toestand goed hadden gevat. Niets anders dan de ernstig gemeende bedreiging met een afzonderlijke vrede had deze concessie
van de Engelsche regeering losgewrongen. Blijkbaar was toch in
Engeland de vrees voor een breuk met de Repubhek sterk genoeg
om de vredespartij een oogenblik in het voordeel te brengen.
Dit wil niet zeggen, dat zelfs deze dépêche van Nederlandsen
standpunt uit bezien werkelijk bevredigend was. Wat de vredes1

;

') De Jonge, a. w., blz. 127.
•) 20 Juni O.S. 1746, P. R. O.
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partij gaf, nam de oorlogspartij weer terug. Om te beginnen
weigerde Engeland zich met meer preciesheid over zijn eigen oogmerken uit te laten, zoolang Frankrijk de aanmerkingen van 20
Mei O.S. op het vredesplan niet stuk voor stuk beantwoord had.
Maar veel erger nog was een eisch, reeds eerder gesteld
maar waar het nu ernst mee begon te maken en die er duidelijk op berekend was om de toegestane onderhandelingen
in de war te sturen. Trevor kreeg opdracht om de Staten te verzoeken gezamenlijk van D'Argenson's plan mededeehng te doen
aan de andere bondgenooten, Oostenrijk en Sardinië, wier beider
belangen er zeker rechtstreeks bij betrokken waren, en hen tot de
conferentie uit te noodigen. Maar tot dusver was de opzet van de
onderhandelingen geweest om eerst te pogen een overeenstemming tusschen Frankrijk en de Zeemogendheden te bereiken om
die vervolgens aan de anderen op te leggen. Dat was ontegenzeggelijk een tamelijk aanmatigend optreden. Maar Frankrijk had
steeds niet zonder een zeker air de grand seigneur verkondigd, dat
het geen eigen belangen najoeg, slechts voor zijn bondgenooten
opkwam (alleen Spanje was nu nog over) en van de Zeemogendheden kon de Repubhek zeker met evenveel recht, schoon met minder fierheid, hetzelfde zeggen. Sardinië en Spanje waren in deze
oorlog niets dan vulgaire fortuinzoekers, en nog maar luttele
maanden geleden kon de Engelsche regeering in haar tegenspoed
geen woorden vinden fel genoeg om er de onredelijkheid en onhandelbaarheid van Maria Theresia mee te brandmerken. Nu
diende het krijgsgeluk Oostenrijk en Sardinië op het Italiaansche
slagveld en hun eischen stegen in evenredigheid. E r was dus voor
de taktiek om hen voorloopig buiten de conferentiezaal te houden
heel wat te zeggen voor wie waarlijk vrede wilde en toen Trevor
voor den dag kwam met een stellige eisch, dat zij zouden worden
ingelicht en uitgenoodigd, zagen de Nederlandsche ministers daar
onmiddellijk de hand in van de vijanden van vrede.
Een nieuwe figuur verschijnt hier voor een oogenblik op het tooneel om in dit ingewikkeld drama een rolletje te spelen van weinig
intrinsiek belang, maar dat in de samenhang van het geheel een
taak vervult. Dat was de oude heer Buys, secretaris van de Staten
van Holland *). Van der Heim, zieker en vermoeider dan ooit, had
') Mr. Willem Buys. Hij was héél oud — vijfentachtig! Van 1693 tot 1725 was hij
pensionaris van Amsterdam geweest.
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na de groote beslissing van 1 /2 Juli besloten een paar maanden
rust en herstel van gezondheid te zoeken in Spa. Buys zou zijn
plaats waarnemen. De dépêche van 20 Juni O.S. besprak Trevor
nog met Van der Heim, maar Buys was tegenwoordig en de stekeligheid van zijn opmerkingen gaf de gezant een voorproefje van
wat hij te verwachten had van een man, „diep in wiens geheugen
de herinnering aan de gebeurtenissen die aan de vrede van Utrecht
voorafgingen, was gegrift" ). Zoo hevig was hij, dat Trevor
slechts aan Van der Heim alleen dorst bekennen, dat hij de mededeeling aan de Oostenrijksche en Sardinische gezanten toch moest
doen, als de Staten weigerden aan de stap deel te nemen. Samen
bestudeerden de Hollander en de Engelschman, door zucht tot de
vrede vereenigd, de ongelukkige dépêche en Van der Heim hield
vol dat zij niet zoo dwingend was, of zij het de gezant nog de mogelijkheid om opnieuw zijn bezweringen en smeekbeden aan zijn
regeering over te brengen en op wijziging van het noodlottige besluit aan te dringen. Trevor deed het en hij deed meer. Hij stelde
volgens gewoonte van de dépêche een précis op, dat aan de gezanten in Frankrijk kon worden opgezonden, en tevens nog een in
't bizonder voor Van der Heim bestemd van een passage, waarin
hem werd vergund de Raadpensionaris te verzekeren, dat de Koning ook zonder de andere bondgenooten wel vrede zou willen
sluiten als dat voor het bijeenkomen van de algemeene conferentie
op goede voorwaarden kon geschieden. Door in dat laatste précis
de beperking „vóór het bijeenkomen van de algemeene conferentie" weg te laten, veranderde Trevor er de zin zoozeer van, dat
de Raadpensionaris tot zijn vertrouwden triomfantelijk kon uitroepen dat hij een papier in handen had, dat het eerste précis,
waarin de eisch tot het binnenhalen van Oostenrijk en Sardinië
voorkwam, ten eenemale ophief, volledig neutraliseerde ). Het ligt
voor de hand te vermoeden
dat Trevor en Van der Heim dat
samen zoo bekokstoofd hadden. Het was gevaarlijke taktiek. Op
zijn bericht, dat hij zich, hoe aarzelend dan ook, verstout had de
gelaste mededeeling aan zijn Oostenrijksche en Sardinische colle1

a

*) Trevor aan Harrington, 5 Juli 1746; P. R. O. Buys was plenipotentiaris op het
vredescongres van Utrecht geweest.
) Bentinck Papers, Br. Mus.
*) Vooral waar Trevor in zijn officieele correspondentie zelf vertelt, dat hij zijn instructie aan Van der Heim liet lezen. — Bentinck meent dat Trevor handelde „ a
complaisance pourles Matadors de H o ü a n d e " ; Archives, Suppl., blz. 85.
2

186

V E R B E T E R D PRÉCIS NIET A A N GILLES M E E G E D E E L D

ga's nog niet te doen, kreeg Trevor het koele antwoord, dat de
hertog van Newcastle, aannemend dat het in Den Haag reeds geschied was, mededeeling en uitnoodiging beide inmiddels tot de
Oostenrijksche en Sardinische gezanten in Londen had gericht.
En tevens kreeg hij een duchtige berisping, omdat het afzonderhjke précis niet geheel overeenkwam met zijn instructie ). De oorlogspartij had scherper oogen dan hij verwacht had.
Er schoot niets anders voor hem over dan het verminkte
Précis terug te vragen en er een volledige en letterhjke vertaling
van de bewuste passage in de dépêche van 20 Juni O.S. voor in de
plaats te geven. Dat gebeurde 21 Juli. Van der Heim was toen al
niet meer in Den Haag. Hij was zelfs niet meer in het land der levenden. De reis naar het herstelhngsoord was een reis naar de
eeuwigheid geworden. In Den Bosch was de afgetobde man, tot
het laatst toe door zijn angst voor 's lands gevaar benauwd, de
15de Juli aan een hartaanval bezweken. Buys vervulde zijn ambt
nu niet tot hij terugkwam, maar tot er een opvolger gekozen zou
zijn, en ofschoon er van het eerste oogenblik maar éen candidaat
bestond. Gilles, het moest tot September duren eer de keuze gedaan kon worden, want dan eerst kwamen de Staten van Holland
weer bijeen. Buys nu nam het verbeterde précis uit Trevor's handen aan — Van der Heim zou dat zeker niet zoo gemakkelijk gedaan hebben —, maar verzuimde — niet wel begrijpende vermoedelijk welk een verschil het maakte — het naar Frankrijk op te
zënden, waar Gilles en Wassenaer dus voortgingen hun actie naar
de eerste versie in te richten, waarvan Van der Heim hun kennis
had gegeven. Dat wil zeggen, dat zij, meenende dat het de Engelsche regeering met het uitnoodigen van de andere bondgenooten
geen ernst was, en voorziende hoezeer het denkbeeld de Franschen
ontstemmen zou, er geen woord van repten. Zij vertelden D'Argenson dus slechts, dat Engeland bereid was een gevolmachtigde
naar een neutrale plaats te zenden om de conversaties voort te zetten en D'Argenson hechtte zijn goedkeuring aan die procedure.
Weldra kwam men overeen omtrent Breda als plaats van samenkomst, 1 September als tijdstip van opening, terwijl Frankrijk de
Puysieux benoemde tot zijn gevolmachtigde.
Het is op het eerste gezicht verwonderhjk, dat Frankrijk er zoo
1

') H a r r i n g t o n aan T r e v o r , 4 J u l i O.S. 1746; Pt R. O.
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grif i n toestemde de onderhandelingen met Wassenaer en G i l les te doen overgaan i n een conferentie waar ook Engeland (aan
Oostenrijk en Sardinië werd niet gedacht) vertegenwoordigd zou
zijn. Het beteekende voor het minst uitstel. H e t ontbrak dan ook
niet aan ongeduldigen, die mopperden dat terwijl men de Repubhek spaarde, het gunstigste oogenblik voor Frankrijk voorbijging en een nieuw coahtieleger zich op Nederlandsche bodem ging
vormen. Maar D'Argenson had zoozeer heel zijn reputatie op zijn
vredespolitiek ingezet, dat hij voor de Hollandsche ministers i n
blinde ijver niet onderdeed en de kracht miste hun een ultimatum te stellen. A l s hij dat gedaan had, zou de „ a f s p r a a k " v a n 1 /2
J u l i i n het spel zijn gekomen en hij zou tot zijn blijde verrassing
ontdekt hebben, dat Gilles en Wassenaer gemachtigd waren o m
op stel en sprong te teekenen, i n afwachting dat de bondgenooten
van de Repubhek zich bij de dus getroffen regeling zouden aansluiten (96). Maar hij durfde dat niet en zoo moest hij als resultaat
van zijn eerste onderhoud met Gilles na diens terugkeer uit D e n
Haag aan de K o n i n g rapporteeren, dat de vraag: „zullen zij alleen
teekenen; zuüen zij slechts met Engeland teekenen; wat zullen zij
doen als Engeland volhoudt en a l meer moeilijkheden m a a k t ? " —
dat die vraag „een onoplosbaar raadsel" bleef ). E n de K o ning antwoordde: „ R e n d o n s leur ce qu'ils ont voulu nous donner,
amusons-les et allons notre chemin". Zoo stemde Frankrijk dan
toe i n de conferentie, die volgens de opvatting van de Fransche
K o n i n g dus ook weinig meer bedoelen moest dan de Nederlanders
en de Engelschen „bezig te houden". H e n bezig te houden, terwijl
tijdwinnen het voornaamste oogmerk van hun oorlogspartijen
was en Frankrijk met eenig vertoon van kracht een vrede op staande voet had kunnen afdwingen 1 H e t eenige dwangmiddel dat
de Franschen toepasten, was de slechting van de genomen barrière-vestingen,
waarmee zij weigerden op te houden. Geen wonder dat Buys aan Trevor voorhield ) , dat de Voorzienigheid nogmaals een ongedachte kans tot redding van de Repubhek scheen
te bieden en dat het plicht was van de inschikkelijkheid (facility)
van Frankrijk een wijs gebruik te maken.
Maar i n Engeland had inmiddels juist de oorlogspartij de koers
1

a

') D'Argenson aan Lodewijk X V , 13 Juli 1746; A. A, E. Het antwoord aldaar, van
dezelfde dag.
*) Trevor aan Harrington, 21 Juli 1746; P. R. O.
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die al in de dépêche van 20 Juni O.S. door de eisch omtrent Oostenrijk en Sardinië was aangegeven, met ijver vervolgd. Trevor
had zijn eigen richting door de geschiedenis van het verminkte
précis veel kwaad gedaan en in ieder geval zichzelf onmogelijk gemaakt. In die dépêche had Harrington hem nog kunnen noemen
als candidaat voor de post van Engelsch gevolmachtigde ter conferentie en Trevor zelf rekende er dan ook op, dat hij „the blessed
peacemaker" zou zijn ). Daar was nu geen sprake meer van. De
Koning en Newcastle wisten hun eigen man verkozen te krijgen.
In Augustus werd Trevor medegedeeld, dat Lord Sandwich als
gevolmachtigde naar Breda zou gaan. Sandwich was een jonge
man van weinig ervaring ), maar het ontbrak hem noch aan handigheid noch aan ijver, eerzucht of durf. Hij zou later in de Engelsche pohtiek nog een heele rol spelen en zich als minister van marine een weinig benijdbare reputatie verwerven van corruptie en
onbekwaamheid, een reputatie die zich aansloot bij de roep die
reeds zijn deel was van een van de meest intrigante en losbandige
mannen te zijn uit een intrigante en losbandige tijd. Men zal zien
dat zijn verrichtingen ook in ons land niet die van een waarachtig
staatsman waren, want hij zag achter het spel van personen en
partijen de werkelijkheid niet, waarop het in de onverbiddelijke
oorlog ten slotte toch aankwam. In de mindere kwahteiten van de
diplomaat schoot hij in ieder geval niet te kort. De verdeeldheid
van de Engelsche regeering op het groote punt van vrede of oorlog
waarvan de behandeling hem was toevertrouwd, gaf hem de kans
op een grooter aandeel in het bepalen van zijn eigen pohtiek dan
gewoonhjk voor een gezant is weggelegd en hij greep die kans
fiksch aan. Het was hetzelfde speüetje dat Trevor zoo slecht bekomen was, maar Trevor had het ongeluk te behooren tot de partij,
die met de ondergang van de Jacobietische opstand en de al nog
maar aanzwellende successen van Oostenrijk en Sardinië in Italië
aan 't kortste eind moest trekken. Sandwich had in Newcastle
en de Koning een heel wat deugdehjker dekking in de rug dan Trevor in de schroomvallige Pelham.
De persoonlijkheid van de hertog van Newcastle is door de
v

2

') Aan Weston, Juli 1746; P. R. O.
) „Un blancbec" noemde Puysieux hem verachtelijk: De Broglie, Maurice de
Saxe. — Hij was nog geen dertig; geboren in 1718. Diplomatieke ervaring had hij in
't geheel niet. Hij had in de Admiralty gewerkt.
2
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Engelsche geschiedschrijvers over 't algemeen hoogst ongunstig
beoordeeld.*) Maar dat oordeel berust niet zoozeer op een
zelfstandig en nauwgezet onderzoek van zijn beleid. Het is kant
en klaar overgenomen uit het briljant geschrijf van persoonhjke
vijanden als Hervey en Horace Walpole de jongere. In hun dagboeken en brieven, in de anecdoten van de tijd, leeft de kleingeestige, zenuwachtige, ijdele man, de aartsintrigant, de groote
plannenmaker, maar die zoo bevreesd is voor zijn positie bij de
Koning en bij het pubhek dat hij zijn plannen gedurig verwisselt,
— daar leeft hij met de gave volkomenheid van een klassieke
blij spelf iguur. Maar als men wat gebladerd heeft in de geweldig
omvangrijke collectie papieren die Newcastle nagelaten heeft );
dan voelt men dat de figuur herschapen dient te worden. Men
herkent in 't beeld dat men voor zich ziet oprijzen, de trekken
van dat van de overlevering nog wel, maar men moet aan de
ideale belachelijkheid daarvan toch veel afdoen. De prikkelbare
zelfoverschatting, die telkens in angstige twijfel omsloeg, de intrigante, kleingeestige ambitie die zich achter groote woorden
zoekt te vermommen, dat alles is er. Maar er is het een en ander
buiten dat. Newcastle hield zich zoo lang aan het bewind ), niet alleen door zijn corrupte parlementaire aanhang, zijn pluimstrijken
voor de Koning, zijn zin voor intrigue. Hij beschikte over een
verbazende werkkracht, die door een waarachtige hartstocht voor
pohtiek om haar zelfs wil werd gevoed. En aan die echte belangstelling voor de zaken van zijn ambt paarde hij, zooal geen diep
inzicht, groote ervaring. Als Sandwich maar van zijn kant doorzette en durfde, dan kon hij er op aan, zoolang tenminste succes
niet al te onbereikbaar scheen, dat Newcastle in Londen rusteloos
ijveren zou om met behulp van de Koning het kabinet naar hun
hand te zetten.
En dat was Sandwich wel toevertrouwd. Dapper ging hij op zijn
doel toe. Hij wist zeer goed wat van hem verlangd werd en bakende
zich zijn weg scherp af .Wat hij wilde,is met korte woorden te zeggen.
Hij wilde Cap Breton voor Engeland behouden. Hij verheelde zich
1

8

'j Zie b.v. Lecky, History of England in the i8th century, II, blz. 345, of de Dictionary of National Biography onder Pelham-Holles. — Pas nadat ik het bovenstaande
geschreven had, ontdekte ik een soortgelijke opmerking in W. Hichael's Englische
Geschichte im i8en Jahrhundert, inl. tot deel I.
*) Ruim 300 folianten op het Br. Mus.
*) Hij was staatssecretaris van 1725 tot 1754, daarna, tot 1762, First Lord of the
Treasury.

190

SANDWICH' POLITEEK; CAP BRETON

niet, dat het daartoe noodig was de gunstige wending in de militaire toestand de gelegenheid te geven zich verder te ontwikkelen.
De oorlog zou over de winter heengeholpen moeten worden, opdat
men zijn geluk in een nieuwe veldtocht zou kunnen beproeven.
Het kwam er op aan de medewerking van.de Repubhek daarbij
niet te verhezen, en daartoe zou het noodig zijn ook de conferentie
over de winter heen te helpen. Zij moest gerekt, maar vooral niet
opgeheven worden. Toch, ernstig aan het onderhandelen te
raken had ook zijn gevaar, want dan zou men niet lang voor de
Staten kunnen verbergen, dat men zijn eischen sinds Mei weer had
opgeslagen. Zoodra men met stelligheid verklaarde Cap Breton
niet meer te willen afstaan, hep men de kans dat de Repubhek de
verzenen tegen de prikkels zou slaan, want dat beteekende oorlog, en oorlog om een zuiver Engelsch belang, geen oorlog meer om
een overmachtig en imperialistisch Frankrijk binnen de perken te
houden, maar een echte Engelsche koloniale veroveringsoorlog.
De Oranjepartij mocht voor dat alles de oogen sluiten, de meerderheid van de regenten kon heel goed inzien, dat als het om Cap
Breton ging, men de Repubhek dwong zich uit te sloven voor de
belangen van haar groote mededingster. Het Hollandsen handelsbelang stond niet onverschillig tegenover de versterking van Engeland's koloniale macht, het zag haar ongaarne (97). Naarmate
de oorlog langer duurde, voelde het zich meer geprikkeld door de
willekeur waarmee de Engelschen in Amerika de Hollandsche
handel voor Fransche en Spaansche rekening bemoeilijkten. De
Engelschen konden zelf niet ontkennen, dat die handel door het
verdrag van 1674 gewettigd werd, maar de neutraliteit van de
Repubhek was inderdaad wel weinig meer dan een fictie en
haar zeemacht verkeerde bovendien in zoo'n staat van verwaarloozing, dat het geen verwondering kan baren als de verzoeking de Engelschen soms te machtig werd om hier en ginds
een Nederlandsen schip aan te houden. De situatie bleef voor
onze handelsstand nog winstgevend genoeg en daarom beschouwde men het te meer als een Nederlandsen belang, dat
de Franschen hun koloniën zouden kunnen behouden. Stap
voor stap de Repubhek verder dringen, nu vleiend dan dreigend, zonder haar ooit te zeggen waar men heen wou, tot zij
eindelijk te ver zou zijn om nog te kunnen omkeeren, dat was
het plan dat Sandwich herhaaldelijk vantevoren aan zijn last-
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gevers uiteenzette ), en dat hij naar de letter wist uit te voeren.
Om het te verijdelen zou het noodig geweest zijn, dat onze regeering met gezag kon optreden en een vaste gedragslijn volgen.
Met vermaningen en bezweringen zou zij op Engeland nog minder
vermogen dan in de dagen van Van der Heim. Om eenige indruk
te maken moest zij desnoods durven handelen naar de bedreiging
van 1 /2 Juli. E n zeker, het Secreet Besogne dacht er niet aan om
de volmacht tot het sluiten van een afzonderlijke vrede toen aan
de gezanten gegeven in te trekken. Naar een tegenstander van die
pohtiek het uitdrukt, men zou de separate conventie nog tot
stand brengen, als in Breda „geen genoegzame en spoedige toegevendheid van Engeland wordt ondervonden" *). Het noodlot wilde echter, dat het gezag van de regeering en haar daadkracht juist
ernstig verzwakt waren. Van der Heim had het vertrouwen genoten niet alleen van de invloedrijkste leden van Holland, maar van
die van de meeste andere gewesten. Hoe moeilijk hij ook tot besluiten kwam, nam hij er een, dan zette zijn persoonlijk prestige er
een kracht aan bij, die in de trage verwarring van ons staatsleven
tot het afdoen van zaken bijna onmisbaar was. De oude Buys, ijverig Loevesteyner als hij zijn mocht, was een te onbeduidend man
en daarbij te zeer in de Hollandsche sfeer besloten om eenige persoonhjke invloed van dien aard te kunnen oefenen. Gedurende zijn
interregnum stak provinciaal particularisme aan alle kanten het
hoofd op (98). Daar wist de Oranje-oorlogspartij gebruik van te
maken. In een aantal gewesten brak verzet uit tegen die laatste
daad die Van der Heim met zijn gezag had gedacht te dekken,
maar die inderdaad bitter weinig rekening met provinciale rechten had gehouden.1

Wij hebben gezien hoe Willem van Haren, die wegens Friesland in het Secreet Besogne zat, van zijn Staten een wenk gekregen had dat deze inlichtingen van hem verwachtten, zoodra er
in die vergadering iets op het tapijt werd gebracht, waarvan zij
naar zijn inzicht behoorden kennis te dragen. De 19de Juli verschafte hij nu die inlichtingen in een buitengewone Staten-vergadering en dat wel op de meest volledige wijze. Heel de geschiedenis
*) Zijn belangrijke correspondentie met Newcastle is te vinden in de volumineuze
Newcastle Papers, Br. Mus., Add. 32.808 etc.

*) Van Vloten, a. w., blz. 173: brief van W. van Haren, 29 Juli 1746.
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van 1 /2 JuH kwam aan het h c h t V a n de eed tot geheimhouding
waarmee in Mei de behandeling van deze zaken door het Besogne
was begonnen, achtte Van Haren zich naar het schijnt ontslagen
door een vergunning die het Besogne aan Van der Heim verleend
had om opening te doen aan eenige Hollandsche heeren. Ook de
graai van Rechteren bracht nu zijn principalen, de Staten van
Overijsel op de hoogte, terwijl de heer Van Hoorn van Zeeland
burgemeester Van Citters en de Raadpensionaris van zijn provincie inlichtte. Van deze drie leden van het Besogne had alleen Van
Haren tegen het besluit van 1 /2 Juli gestemd. Maar alle drie hun
gewesten verklaarden er zich tegen en gaven hun gedeputeerden
strenge opdracht om niet tot het totstandkomen van een afzonderlijke vrede mee te werken. Dat het met Van Rechteren's rijk in
Overijsel op een eind hep, had men al in Maart kunnen zien, toen
de heer Van Huffel, wiens Oranjegezinde neigingen bekend waren,
hem in een harde verkiezingsstrijd om het drostschap van Salland
had geslagen ). In Zeeland weten wij al, dat de Oranjepartij met
Van Citters weer was opgekomen. Friesland protesteerde met hevigheid tegen de „afspraak". De twee eerstgenoemde gewesten
legden er zich voornamelijk op toe om te beletten, dat er uitvoerring aan werd gegeven. Zij stelden elk een provinciaal Secreet Besogne in, dat van Overijsel telde achttien leden! ) en gaven hun
gedeputeerde die in 't generale Secreet Besogne zitting had, last
om daaraan geregeld te rapporteeren wat nopens de vredesonderhandeling voorviel. Het Hollandsche conclave verstond niet zich
op die wijze een spaak in het wiel te laten steken. Toen de Overijselaar *) in het Besogne kennis gaf van zijn voornemen om ingevolge de last van zijn meesters slechts een beperkte geheimhouding in acht te nemen, besloot de meerderheid ), dat hijzelf in
de vredesonderhandeling niet meer gekend zou worden. Hij absenteerde zich vervolgens uit het Besogne. Een langgerekte correspondentie greep plaats tusschen het gewest, dat op zoo hardhandige wijze buiten de binnenste raadskamer was gezet, de Staa

8

s

») Van Vloten, a. w., blz. 170. Vgl. noot (g8a).
*) Trevor aan Harrington, 1 April 1746; P. R. O.
*) Bijvoegsels op Wagenaar, X X , blz. 29.
*) De Zeeuw hield de resolutie van zijn Staten voor zich. Hij speelde daarmee volgens Bentinck's oordeel „un jeu diablement hasardeux"; journaal 9 Nov.' 46; Br.
Mus.
') Behalve het slachtoffer zelf was slechts Van Haren hiertegen, Bijvoegsels, t.a.p.
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ten-Generaal, waarin Holland nog de toon aangaf, en Holland
zelf. De constitutioneele ^schouwingen van de Hollandsche partij waren zwak. Het practisch argument, „dat wij het werk (de
oorlog) moede zijn en op de eene of andere goede wijze daaruit zullen trachten te komen" ), was echter sterk genoeg en het was nu
eenmaal het ongeluk van de constitutie der Repubhek, dat iedere
partij die iets gedaan wilde krijgen, of ze onder leiding van een
stadhouder of van de Staten van Holland stond, onregelmatigheden tegen haar moest begaan. Uiterlijk hield zich de heerschende partij in dit geval kloek genoeg. Maar al beschermde men
de „afspraak" van 1/2 Juli ook met nog zoo jaloersche zorg tegen
de aanvallen van de Orangisten als een kostbaar wapen tegen een
oorlogszuchtig en overmachtig Engeland, als het erop aankwam
durfde niemand er gebruik van maken.
Gilles, die tegen het einde van September Raadpensionaris
werd ) zonder zijn taak van gevolmachtigde ter vredesconferentie neer te leggen, Gilles zou de man geweest zijn om het te doen.
Maar Gilles maakt meer de indruk van een ambtenaar dan van
een staatsman. Het is moeilijk om een persoonhjkheid in die man
te vinden. Bekwaam was hij zonder twijfel, zoo bekwaam, dat de
Staten van Holland hem met algemeene stemmen tot opvolger
van Van der Heim verkozen, in weerwil van de geringheid van
zijn geboorte, die maakte dat hij in de regentenkringen eenzaam
stond; in weerwil ook van zijn weinig innemende manieren. E n
toch, meer dan bekwaamheid was het niet, advokatenbekwaamheid, intelhgentie, welsprekendheid — maar overtuigingskracht ?
moed? Vooral aan moed ontbrak het hem, als ik wel zie. Zoo
maakte de roerigheid van de Oranjepartij hem huiverig om over
de schreef te gaan. Hij kwam uit Fnuikrijk terug met een opgelucht gemoed omdat D'Argenson hem niet tot teekenen had gedwongen, en zoo hij al vóór het jaar om was, benauwd door hetzelfde dilemma dat Van der Heim de dood had aangedaan, verzuchten zou, dat men de kans die er in de zomer geweest was had
moeten waarnemen »), nu ze verkeken was, kon hij enkel naar
Breda gaan — de conferentie begon ten slotte pas in het begin van
October — met de nog vuriger wensen, dat Engeland hem niet in
1

2

') Secr. Res. van Holland, 3 Sept. 1746; t. a. p.
•) Hij werd 9 September al benoemd, maar nam niet dadelijk aan. 23 September
trad hij in functie.
*) Bentinck's Journaal, Dec. 1746; Br. Mus.
13
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de absolute noodzaak brengen mocht om de door allerlei omstandigheden steeds gevaarlijker wordende weg van de afzonderlijkheid alsnog in te slaan.
Het was niet alleen in het verzet tegen de daad van 1 /2 Juli,
dat de Oranjepartij haar groeiende macht deed bhjken. In September uitte zij zich in een van die gevallen die misschien nog dieper indruk op de gemoederen van onze regentenoligarchié'maakten. Door de dood van Van der Heim greep weer een algemeene
opschuiving in de hoogere ambtenaarskringen plaats. De benoeming van Gilles stond van het eerste oogenblik vast, ook over die
van de heer Bassecour tot zijn opvolger als tweede Griffier van de
Staten-Generaal werd men het gemakkehjk eens. Maar door die
laatste benoeming viel de plaats van Thesaurier-Generaal van de
Unie open, en de vervulling daarvan ging niet zonder bittere
strijd. De republikeinsche partij in de Staten van Holland schoof
er een zoon van de oude secretaris Buys voor naarvoren, niet enkel om hèm te gerieven, maar ook omdat een zoon van burgemeester De Witt van Dordt, een van de voornaamste leden van
het conclave, dan in Buys Jr's betrekking van secretaris van de
Generahteitsrekenkamer zou kunnen worden ondergebracht. Gelderland (dat wilde zeggen Rozendael), Utrecht en Zeeland waren
al voor de combinatie gewonnen, maar Holland zelf had nog geen
besluit genomen. Met het oog van een geboren pohtiek strategist
zag Bentinck de kans om de gehate Dordtsche kliek een hak te
zetten. Hij stelde een tegencandidaat voor het thesaurierschap in
de persoon van de heerVan der Does; werd die gekozen, dan kwam
de jonge De Witt niet eens meer aan de beurt. Veertien dagen lang
werkte Bentinck als voorzitter van de Hollandsche deputatie ter
Generaliteit voor die zaak met ijver en vasthoudendheid. Hij
kreeg de meerderheid van zijn collega's (in 't geheel een zevental
heeren) met zich mee en 30 September geschiedden de benciemingen naar zijn wensch. „Le bon parti a donc triomphé", schrijft
Trembley aan de gravin van Portland bij het meedeelen van deze
uitslag ), en hij laat er een heele beschouwing over het belang van
de zaak op volgen. „Het kwam er op aan", zegt hij, „de heer De
Witt een refuus te doen oploopen. Waar de heer Bentinck zich
veel moeite heeft gegeven voor de heer Van der Does en aangezien
wordt voor een van hen die het meest tot zijn succes hebben bijge1

») 30 Sept. 1746; Br. Mus.
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dragen, beschouwt men heel die partij als de Prinse-partij en er
zijn er velen, die spreken van een strijd tusschen de Prinsepartij
en de Loevesteynsche factie". Geen voorstelling kon Bentinck natuurlijk aangenamer zijn en men kan begrijpen wat een sensatie
het gemaakt moet hebben, dat de Prinsepartij in zulk een burcht
van het Hollanderdom als de deputatie van Holland ter StatenGeneraal niet maar schuchter het hoofd opstak, maar met volledig
succes een coup de nutin uitvoerde. En dat terwijl de Prins van
Oranje zelf in Soestdijk hof hield en zijn getrouwen uit verschillende stadhouderlooze gewesten ontving. Want behalve Bentinck
trotseerden nu ook enkele regenten uit Zeeland ) en Utrecht de
wrok van de Amsterdarasche partij en gingen de Prins als hun hoofd
begroeten *). Voor Gilles bevatte dit alles lessen die hij zeer wel in
staat geweest moet zijn eruit te halen en die hem met de nieuwe
vertegenwoordiger van Engeland dubbel op zijn tellen deden passen, want dat er dadehjk nauwe relaties tusschen Lord Sandwich
en Bentinck bestonden, kan hem niet verborgen zijn gebleven.
En Sandwich was de invloedrijke man. Trevor bleef weliswaar nog
enkele maanden in Den Haag, nadat de ander tot de conferentie
van Breda was uitgezonden. Maar hij voelde aanstonds dat zijn
positie onhoudbaar zou worden en wist zich door de steun van zijn
beschermer Pelham al in Augustus een aftocht te verzekeren naar
een goedbetaalde sinecure in Ierland. Toch hep het aan tot in de
eerste dagen van het nieuwe jaar, eer hij ons land verhet. De
koersverandering, die in de zending van Sandwich tot uiting
kwam, verdroot hem onuitsprekelijk. Zijn collega vertoefde bij
het slepen van de Bredasche onderhandelingen telkens in Den
Haag en maakte zich meester van zaken die eigenlijk tot het gebied van de gezant bij de Staten behoorden. Trevor voelde dat hij
het vertrouwen van de machthebbers in Engeland had verloren,
maar wat hem vooral naar een goed heenkomen deed verlangen,
dat was, zooals hijzelf aan Pelham schreef *), „that neither my humour, nor indeed my conscience would ever allow me to be made
the instrument of menacing, scourging or subverting this Republic". En ten overvloede voegde hij er aan toe, dat hij vreesde,
„dat zulke diensten eerlang verwacht zouden worden".
x

') De heeren Vereist, vader en zoon, uit Veere.
*) Trembley in de aangehaalde brief.
') 23 Sept. 1746; a. w., blz. 150.
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Inderdaad, dat waren de diensten die Sandwich kwam vervullen en waarvoor hij blaakte van ijver. Niet dat hem met zooveel
woorden was opgedragen om de regeeringsvorm in de Repubhek
omver te stooten. Maar hij week verder dan nog ooit gebeurd
was af van de Walpole-traditie die wilde dat Engeland zijn
bondgenootschap met de Repubhek op de vriendschap van de
Statenpartij baseeren zou. Hij ging daarin nog niet ver genoeg
naar de zin van Bentinck, die slecht hebben kon, dat Sandwich
zoo goed met Gilles overweg scheen te kunnen. Maar inderdaad
was de verhouding van de nieuwe Engelsche gezant en de Raadpensionaris niet meer zooals vroeger op wederzijdsch vertrouwen
gegrond. Sandwich maakte Gilles geen deelgenoot van zijn verderstrekkende bedoelingen. Hij was tevreden, als de ander zich,
om wat reden dan ook, uit vrees, uit gebrek aan doorzicht in wat
Engeland eigenlijk wilde, met een zekere mate van gedweeheid
het gebruiken. Vrees was zeker wel de drijfveer die Sandwich het
meest het werken. Zijn eigenlijk vertrouwen schonk hij aan de
Orangistische oppositie-leider, ofschoon ook aan hem misschien
niet zoo ten voüe als die zelf wel meende. In ieder geval was Bentinck opgetogen over de nieuwe diplomaat ). Het was in opdracht
van Newcastle, dat die zich aanstonds tot hem gewend had *).
Vermoedelijk had de gravin van Portland de minister op haar
zoon opmerkzaam gemaakt, en deze maakte gretig gebruik van de
gelegenheid die Sandwich hem bood om de Orangistische voorstelling van toestanden en verhoudingen bij ons te lande in Engeland te propageeren. Sandwich stak gedurig bij hem zijn hcht op
en ieder oogenblik beriep hij zich in zijn vertrouwelijke brieven
aan Newcastle (die verder alleen onder de oogen van de Koning
kwamen) op het getuigenis van „our friend", want met die benax

') Bentinck aan Van Citters, begin Oct. 1746; aan zijn moedei; Br, Mus,
') Sandwich aan Newcastle, 30 Aug. 1746, Br. Mus,
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ming duidt hij Bentinck steeds aan. Dit was wel waarlijk de toestand waarnaar de groote Anglophiel altijd zoo reikhalzend had
verlangd, dat Engeland eindelijk leeren zou zijn ware vrienden
van zijn valsche te onderscheiden en dat het zou ophouden op de
Statenpartij te bouwen, omdat die nu toevallig aan het bewind
was. Dat de nieuwe taktiek neerkwam op een gedurige intimidatie
van de leiders der Repubhek, Bentinck was tezeer partij man en hij
voelde ook te weinig nationaal, om daar de gemoedsbezwaren tegen te koesteren, die toch zelfs een Engelschman als Trevor niet
kon onderdrukken. Wij herinneren ons uit zijn briefwisseling met
Carteret in 1744 nog, tot wat uitersten hij op dit gebied in staat
was! )
Intusschen was Sandwich ijverig aan het werk getogen om het
programma dat hem door zijn geheime lastgevers, de Koning en
Newcastle, was voorgeschreven, uit te voeren. Daarbij kwam hem
het misverstand over de toelating van Oostenrijk en Sardinië tot de
conferentie bizonder goed te pas. Toen hij eind Augustus in Den
Haag aankwam, vond hij de politieke wereld in hevige opwinding
over die zaak. Zelfs Buys, die toch Trevor's verbeterd précis kende,
had de grootste ontsteltenis aan den dag gelegd, toen de Sardinische
gezant, Chavannes, hem zijn volmacht voor de conferentie was komen toonen (99). Niemand had anders gedacht dan dat de conferentie zonder Oostenrijk en Sardinië tenminste zou beginnen. Een
paar dagen later kwam Gilles uit Parijs terug en nu bleek, dat die
dat verbeterd précis zelfs nooit gezien had. Sandwich sloeg goede
munt uit Engeland's onschuld aan het misverstand, die hij gemakkelijk kon betoogen, en boekte zijn eerste succes, toen Gilles
— tegen de zin van Buys, maar met de hulp van Hendrik Fagel
— ondernam zijn meesters op het punt van de toelating te doen
bijdraaien. De resolutie die de Staten-Generaal namen, bevredigde Sandwich wel niet geheel, want zij maakte van de toelating geen absolute voorwaarde, sprak integendeel uitdrukkehjk
uit dat men de onderhandelingen niet op dat punt mocht laten
afspringen. Maar er was toch dit mee bereikt dat, toen de vier
heeren eindelijk in Breda in éene zaal vergaderd waren. Gilles en
Wassenaer Sandwich steunden, toen die de verwonderde Puysieux voorhield, dat men pas kon gaan onderhandelen, als ook de
gevolmachtigden van Oostenrijk en Sardinië erbij waren. De
l

*) Hiervóór, blz. 121, vlg.
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Franschman toonde zich hevig verbolgen op de Hollanders, die hij
met ronde woorden verweet hem met bedriegehjke voorstellingen
naar Breda gelokt te hebben, maar daar hij instructie had om de
conferentie in geen geval af te breken *), kon hij niet meer doen
dan een koerier naar Parijs zenden om te weten hoe hij in dit geval moest handelen. 20 October was er het antwoord (ioo), dat
hem met de meeste stelligheid verbood om de Oostenrijksche en
Sardinische gezanten toe te laten. Hij ging intusschen, meer in de
geest van het hof dan van D'Argenson, voort met zich op de
meest hooghartige ja kwetsende manier jegens de Hollanders te
gedragen en Sandwich deed het zijne om, zooals hij zelf schrijft;
dat vuurtje aan te stoken *). Het werd noodig, wilde men de conferentie redden (en de Hollanders waakten over het flakkerend levensvlammetje met een aandoenlijke zorg) om een expediënt te
verzinnen. Bijna op hetzelfde oogenblik en onafhankelijk van
elkaar hadden Gilles en Harrington dezelfde ingeving *).
Kunnen wij, vroeg Gilles aan Sandwich, uw verphchtingen
jegens de andere bondgenooten niet tegemoet komen door hun
gezanten geregeld van de besprekingen in Breda op de hoogte te
brengen en met hun wenschen rekening te houden? En Harrington herinnerde daarbij aan het precedent van de onderhandelingen te Geertruidenberg in 1710 ). Harrington's dépêche, die Sandwich in Den Haag bereikte (want de conferentie was voorloopig
opgebroken), hield de opdracht in om dat denkbeeld met de Raadpensionaris te bespreken. Sandwich verkoos echter eerst zijn collega's van Oostenrijk en Sardinië te polsen. Toen hij daarna bij
Gillis terugkwam en hem zelfs op zijn rechtstreeksche vraag, of hij
nog geen last had nopens dat punt, ontwijkend geantwoord had,
haalde die een brief van Boetzelaer te vooischijn, waarin hem de
dépêche van 14 Oct. O. S. werd aangekondigd ). Sandwich verontschuldigde zich zoo goed en zoo kwaad hij kon, dat hij zich
eerst van de mstemming van de bondgenooten had willen verzekeren en er bleek al dadehjk, dat Boetzelaer en Gilles niet verstonden, dat Harrington die instenmhng onontbeerlijk achtte. Het
4
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*) De Broglie, a. w., blz. 26 vlg.
*) Sandwich aan Harrington, Breda, 25 Oct. 1746; P. R. O.
) Aan Gilles schijnt ze overigens door D'Argenson ingegeven te zijn; De Broglie,
a. w., blz. 37.
«) 14 Oct. O.S. 1746; P. R. O.
') Sandwich aan Harrington, Den Haag 1 Nov. 1746; P. R. O.
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ergste was intusschen, dat de gezant betrapt was op een gebrek
aan openhartigheid, dat Gilles met eenige bitterheid verklaarde
niet verdiend te hebben. Een oogenblik leek het, of Sandwich
voorgoed zijn vertrouwen verbeurd had, voorgoed als een oorlogszuchtig intrigant bij hem te boek zou staan. De gezant, die er bizonder op gesteld was om voor een goed vriend van de vrede door
te gaan, het zelfs in zijn officieele brief aan de minister zelf duidelijk bhjken, dat hij hem, die immers Boetzelaer ingelicht had, van
het incident de schuld gaf en het hem niet hcht vergeven zou.
Maar Lord Harrington kon op die brief niet eens meer antwoorden. De onmogehjke toestand van de vredesgezinde minister en de
oorlogsgezinde gezant die elkaar tegenwerkten, kwam in diezelfde
dagen tot een uitbarsting. Harrington had begrepen dat Newcastle met Sandwich in bizondere verstandhouding stond. Toen
hij er zich bij de Koning over beklaagde, erkende die gemelijk dat
ook hij Sandwich' brieven aan Newcastle las. E r restte Harrington
niets anders dan af te treden. De oorlogspartij kwam nu openlijk
voor den dag. Pelham haastte zich om Trevor te waarschuwen, dat
hij om zijn ontslag moest aanhouden. Sandwich werd nu inderdaad tot gezant bij de Staten benoemd. Merkwaardig intusschen,
dat de man die in het Noordelijk departement als Harrington's
opvolger werd gesteld met de taak om de pohtiek van de oorlogspartij uit te voeren, Chesterfield was, de overtuigde pacifist van
nog zoo kort tevoren 1 Als hij bekeerd was —zooals bij Newcastle
schijnt verzekerd te hebben ) — dan was zijn bekeering toen ze
hem eenmaal aan het bewind had gebracht van korte duur. In
ieder geval begon hij, en dat kon wel niet anders, met Sandwich te
schrijven dat diens opvatting over de noodzakelijkheid van Oostenrijk's en Sardinië's toestemming tot het expediënt van Geertrtridenberg de ware was. E r moesten dus boden naar Weenen en
Turijn en terug — want Chavannes noch Harrach, zijn Oostenrijksche collega, durfden zonder instructie handelen —, voor er
kans was om de conferentie te hervatten. Op die manier gingen er
weken en weken verloren en toch wist Sandwich zijn reputatie bij
de Hollanders weer eenigszins te herstellen door zich werkehjk
moeite te geven om Chavannes en Harrach de noodzakelijkheid
van genoegen nemen met het expediënt bij te brengen.
Was Sandwich dus gelukkig genoeg in zijn beleid om de confex

') Newcastle aan Sandwich, 29 Oct. O.S. 1746; Br. Mus.
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rentie te verschuiven, hij had a l dadehjk i n 't begin van zijn verblijf
i n ons land een succes behaald, dat tegen de tijd waarop de besprekingen i n ernst zouden beginnen, van belang zou kunnen worden.
Gilles had hem bekend, dat hij de aanmerkingen der Engelsche regeering van 20 Mei O.S. op D'Argenson's contre-projet nooit officieel aan de Franschen had overgebracht, en hij had grif toegegeven dat Engeland dus vrij stond en overnieuw kon beginnen ).
Het is onbegrijpelijk, dat Gilles niet inzag, hoe hij hier zijn eigen
positie mee verzwakte. H i j had moeten doen wat hij kon om de
Engelschen aan hun betrekkelijke gematigdheid v a n toen vast
te snoeren. I n Engeland zagen beide partijen het heel goed.
Harrington — dit was nog geruime tijd voor zijn aftreden —
zond Sandwich onverhoeds een instructie om zelf die aanmerkingen van 20 Mei O. S. op de komende conferentie aan Puysieux
uit te leveren; een instructie die Newcastle en de Koning hem
dwongen bij de volgende post te herroepen. E n Newcastle had
toen zelf een dépêche opgesteld *), waarin de gezant last zou krijgen om gebruik te maken v a n Gilles' admissie en i n de onderhandelingen een nieuwe basis aan te nemen, waarbij rekening gehouden zijn zou met de verbeterde militaire toestand. Daarin werd i n
het bizonder de teruggave v a n Cap Breton stellig afgewezen. D a t
plan moest wachten tot Harrington weggewerkt was. K o r t daarna, 28 N o v . O.S., stuurde Chesterfield de gezant een officieele i n structie geheel i n die geest (xoï). Maar ofschoon hij ze met ware
vreugde begroette, Sandwich wachtte zich wel er de Raadpensionaris mededeeling v a n te doen. Op a l diens aandrang om eindelijk
ingelicht te worden over Engeland's oogmerk met de oorlog bleef
hij ontwijkend antwoorden. D e goede indruk die hij met het
voortzetten van de conferentie maakte, zou immers volledig bedorven worden, als bleek dat zijn instructie haar toch tot een
schijnvertooning maken moest! H e t kostte Sandwich soms moeite
genoeg dit spel v o l te houden, maar Gilles kon nooit het oogenblik
vinden om gebiedend de hand op tafel te leggen en er een eind aan
te maken. Toch stond hem een dwangmiddel ter beschikking, als
hij het maar had durven gebruiken. I k bedoel niet eens de volmacht
van 1/2 J u l i , die altijd toch nog de pohtiek van Holland bleef.
Maar het verlangen van Engeland naar een nieuwe militaire con1

*) Sandwich aan Harrington, Den Haag, 24 Sept. 1746; P. R. O.
*) Newcastle aan Sandwich, Sept. 1746 Br. Mus.
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ventie voor de veldtocht van 1747 op het voorbeeld van die van
de twee vorige jaren. Gedurig hield Gilles Sandwich voor, dat de
ijver van zijn meesters voor de nieuwe toerusting vergroot zon
worden, als hij hun bewijzen kon, dat Engeland de wapenen niet
voor onredelijke eischen gebruiken wou. Even geregeld antwoordde de Engelschman, dat men van 's Konings gunst meer gedaan
zou kunnen krijgen, naarmate men zich ijveriger toonde voor de
conventie. Het was een game of bluff, waarin Sandwich slag op
slag won. Van den beginne af had hij niets anders te bieden dan
het voortzetten van de conferentie, op zichzelf een volmaakt
waardelooze concessie. E n toch was dat altijd genoeg. Zoo bang
waren de Hollanders voor een afbreken, dat hen voor de pijnlijke
keus tuschen oorlog of scheiding van Engeland zou stellen. Zoo
onmachtig waren zij om Engeland te dwingen de waardeloosheid
van zijn concessie te openbaren.
Men krijgt uit Sandwich' brieven sterk de indruk, dat de schuld
voor een deel aan Gilles' persoonlij kheid lag. De nederige toon, die
de Raadpensionaris van zijn eerste betrekkingen met de geslepen
gezant af aannam (102), was zeker wel het minst geschikt om die
tot inschikkelijkheid te bewegen en nog gevaarlijker waren de beschouwingen, waarmee hij vermoedelijk hoopte hem te vermurwen, over de dwaasheid van hen die meenden dat de Repubhek
zonder Engeland kon bestaan en zoo meer. Vrees voor de Oranjepartij, ik heb het al als verklaring voor die houding aangevoerd.
Ongetwijfeld evenwel ontwikkelden tevens de omstandigheden
zich zoodanig, dat het voor de Repubhek al moeilijker werd om
zich aan Engeland's hardhandige leiding te onttrekken. De debacle van het Fransch-Spaansche leger in Italië, die Provence aan
een inval blootstelde, had Frankrijk van al zijn ruilpanden aan die
kant beroofd, zoodat het zooveel te meer vasthield aan de Zuidelijke Nederlanden. De Repubhek alleen, haar halve leger krijgsgevangen, was nu zoo'n hooge prijs niet meer waard. E n terwijl
Frankrijk op die manier minder toeschietelijk werd jegens de Repubhek, wier onfortuinlij kheid schriller afstak bij het succes van
de anderen, kregen de bondgenooten nog op een andere manier
vat op haar. In October al had Sandwich de kwestie van de winterkwartieren voor het verbonden leger ter sprake gebracht. De
Zuidelijke Nederlanden waren nu in hun geheel in Fransche handen. De troepen moesten wel op het grondgebied van de Repu-

202

O R A N J E P A R T I J DOOR B E N T I N C K E N

bliek ondergebracht worden. Gilles sprak eerst veel van de ongerustheid die de openbare meening bevangen zou, als al de sterke
plaatsen van het land, Maastricht, Den Bosch, Bergen-op-Zoom,
in de handen van vreemde troepen gegeven zouden moeten worden. Maar hij beloofde tegelijk zijn best te zullen doen om het
denkbeeld aannemelijk te maken. Inderdaad zat er weinig anders
op. Maar zeker was de Repubhek door de omstandigheid, dat de
Oostenrijkers en Engelschen op haar bodem overwinterden, nog
hulpeloozer aan haar bondgenooten overgeleverd (103).
Al deze omstandigheden bevorderden de groei van de Oranjepartij nog slechts te meer. De pohtiek van de Staten van Holland
leek met onmacht geslagen. Het begon onveilig te worden op
haar te bouwen. Het kenschetst de stemming, dat in dit najaar
van 1746 aanzienlijke Oranjegezinde officieren uit het leger gingen, luide verkondigend dat er onder een regeeringloosheid als in
Den Haag heerschte en onder een bevelhebber als Waldeck geen
goed te verrichten was (104) .Toch hadden de Staatsche troepen zich
juist in October 1746 bij Rocoux naar het oordeel ook van Engelsche officieren *) eindelijk eens goed gekweten, 't Is waar dat men
vrij algemeen aan Waldeck verweet, dat hij het leger door een
misslag geheel nutteloos aan dat treffen, dat rampspoedig had
kunnen afloopen, blootgesteld had. Desalniettemin bleef de Statenpartij tegen 't hevig verzet van de Prinsgezinden in zijn herbenoeming koppig eischen, zonder twijfel omdat zij begreep dat
het Waldeck zijn moest als men Oranje niet hebben wou. Maar
zijn impopulariteit werd daarom een te grooter schadepost voor
het Hollandsch regiem. En zoo ging het zienderoogen aan prestige
en aanhang achteruit (105).
Tegenover de hulpeloosheid van de Statenpartij maakte de
krachtige houding van Engeland zooveel te meer indruk. Heel de
winter door hield het gaan en komen van de veldoversten der verbondenen Den Haag in opschudding en wekte een atmosfeer van
bhjde verwachting van succes in de volgende veldtocht. In December verscheen de Hertog van Cumberland en het volk juichte
dat het nu ernst ging worden (106). De Franschen erkenden onder
elkander, dat zij terrein verloren hadden in de Repubhek ). Bens

*)
rug,
Hist.
*)

R. Cox aan Trevor, 12 Oct. 1746: de Franschen drongen de Nederl. troepen te,,tho' it must be confessed they behaved gallantly and with great resolution";
Mss. Comm., X I V , I X , blz. 152.
Puysieux aan D'Argenson, 17 Dec. '46, bij De Broglie, a. « . , blz. 40Ï
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tinck en zijn vrienden voelden zich voor het eerst in jaren gerugsteund. Engeland's vastberadenheid, Engeland's schoone beloften
van een numerieke meerderheid tegenover de Franschen in het
volgend voorjaar, dat alles vormde het verzamelpunt voor de
Orangistische oppositie veel meer dan de Prins van Oranje zelf,
die juist in die hoopvolle dagen tot Bentinck's bittere spijt weer te
worstelen had met de oorlogsmoeheid van zijn nagenoeg bankroete Staten van Friesland ). Sandwich, weliswaar, hield zich op de
achtergrond. Hij werkte slechts door Bentinck. Die kon nu tot de
Raadpensionaris spreken als macht tot macht. In het begin van
November had de gedeputeerde van Friesland in 't bijzijn van andere heeren Gilles als Generahteitsgevolmachtigde gesommeerd
inlichtingen te verstrekken over de stand van de onderhandelingen. Gilles, gesteund door Holland en door de meerderheid van
het Besogne, weigerde. Nog steeds wilde men de onderhandelingen in eigen handen houden om op een gegeven oogenblik de Repubhek voor het fait accompli van een afzonderlijke vrede te kunnen
stellen. Bentinck nu waarschuwde Gilles ernstig, zij het bedektelijk, voor zulk een optreden *) en door zijn stem, de vrijheid waarvan hij nog in Van der Heim's tijd met succes had verdedigd, viel
er inderdaad op het Besogne zelf nauwelijks meer te rekenen. De
Zeeuwsche afgevaardigde volgde de koers van Holland nog, maar
over zijn hoofd heen stond Bentinck met zijn principalen in betrekking en maakte hem dat „drommels gevaarlijke spel" *) weldra onmogelijk. De Hollandsche partij stond in de regeering zelf
zwakker dan sedert menschénheugenis het geval was geweest.
Zoo kon zij dus niet beletten, dat ons land meedeed aan de militaire conventie. Trouwens, ook hier was niet alleen het drijven van
de Oranj egezinden ), De Hollanders zelf moesten wel inzien, dat
zulk een laatste krachtsinspanning noodig zijn zou om Frankrijk
zelfs tot een afzonderlijke vrede te stemmen. De bijdrage der Repubhek verraste de Engelsche oorlogspartij dan ook ). In weerwil
van de verhezen die zij in 't afgeloopen jaar geleden had, was het
weer 40.000 man, op voorwaarde dat de anderen aan hun verphchtingen voldeden (Oostenrijk beloofde 60.000, Engeland ook
1
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*) Archives, supplément, blz. 99. Vgl. noot {83).
*) Journaal 9 Nov. 1746; Br. Mus.
') „Un jeu diablement basardeux"; aldus Bentinck tot Gilles.
*) Bentinck's journaal, 5 en 9 October 1746; Br. Mus.
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40.000 man), zoodat men vroeg in 't jaar een numerieke superioriteit over de vijand zou kunnen bezitten. Werd die voorwaarde niet
vervuld, dan moest de Republiek haar vestingen sterker bezetten
en kon slechts 35.000 man leveren. E r was op zichzelf tegen deze
pohtiek niets in te brengen, zij was zelfs klaarblijkelijk door de
omstandigheden geboden. Maar men had kunnen trachten, een
minder bestreden regeering althans had kunnen trachten, er voorwaarden aan te verbinden om de bondgenooten tot eenige eerbied
voor Nederlandsche wenschen en belangen te verplichten.
De Raadpensionaris, schrijft Sandwich ), „heeft mij gisteren en
eergisteren weer sterk geprest om hem mijn instructie te openen,
maar aangezien hij niet verklaarde, dat de toebereidselen vooreen
volgende veldtocht opgeschort zouden worden tenzij ik tekst en
uitleg omtrent de algemeene staat van zaken gaf, heb ik mij tot
vage antwoorden bepaald
". Het was altijd hetzelfde. Slechts
door dreigen en dwingen, de gezant zelf komt er aan zijn lastgevers rond voor uit, zou de Repubhek eenige invloed op de Engelsche pohtiek hebben kunnen oefenen, en tot dreigen en dwingen
was zij niet in staat. De resolutie van 27 December, waarbij in de
militaire conventie werd toegestemd, begon met beschouwingen
die Sandwich als „shamefully pacifick" bestempelde ). De toestand en de vooruitzichten werden er met de bekende sombere
kleuren in afgeschilderd. E r werd ronduit in gezegd, dat er van de
veelgeroemde superioriteit wel niets zou komen, omdat — dat geloofde inderdaad iedereen — de Oostenrijkers hun vol contingent
(waarvoor zij betaald werden) niet zouden leveren. E r werd over
de financieele nood geklaagd. E r werd zelfs een toespeling op afzonderlijke vrede in gewaagd. Maar ten slotte werd toch Z. M .
enkel „vriendschappelijk en dringend verzocht" om mee te werken, en zijn invloed te gebruiken opdat Oostenrijk zou meewerken,
dat de vredesonderhandelingen spoedig in ernst begonnen en een
redelij ke vrede tot stand gebracht zou worden. Verzocht! Terwijl
men zich reeds tot het verder voeren van de oorlog bond! Geen
wonder dat de Engelschen (IOJ) de „shamefully pacifick" inleiding
graag door de vingers zagen en verheugd waren met de substantie. Als de Raadpensionaris de uivoering van de resolutie had kunnen opschorten, tot de Engelsche regeering hem klare wijn had
1

a

') Aan Chesterfield, 3 Jan. 1747; P. R. O.
*) Sandwich aan Newcastle, 28 Dec. 1746; Br. Mus.

ZEELAND EN OVERIJSEL TEGEN HOLLAND

205

geschonken, dan zou hij iets bereikt hebben (xo8). Maar daartoe
had hij de macht niet. E n zoo k o n Sandwich schrijven: „ik heb de
voldoening dat i k erin geslaagd ben het nemen v a n alle besluiten
noodig voor de volgende veldtocht te verkrijgen tegen geen hoogere prijs dan mijn loutere terugkeer naar Breda en mijn belofte
om de vredesonderhandelingen te openen" ) .
Maar alsof de regeering nog niet zwak genoeg tegenover Engeland stond, kwamen Zeeland en Overijsel n u formeel protesteeren
tegen de vage bedreiging met afzonderlijke actie, die dan toch nog
i n de resolutie v a n 27 December voorkwam. D i t was voor het
eerst, dat Zeeland's oppositie tegen de Hollandsche pohtiek i n
breedere kring ruchtbaar werd en Sandwich was er niet weinig
mee i n zijn schik (iog). Overijsel ging i n deze zelfde dagen definitief
overstag. A l viel er op de Staten v a n dat gewest voor Holland a l
een poos niet meer te rekenen, het werd ter Generahteit nog altijd
vertegenwoordigd door V a n Rechteren. I n M e i 1747 hep diens
mandaat evenwel af en sedert het najaar van '46 werd er een v i n nige verkiezingscampagne gevoerd. A l s candidaat v a n de Oranjepartij trad Charles Bentinck naarvoren, die juist uit het leger geloopen was, en alle krachtsinspanning van de Hollanders en hun
vrienden ten s p i j t ) , hij k w a m er (Maart 1747). D e v a l v a n V a n
Rechteren, „ a most able and inveterate enemy" zooals Sandwich
getuigt ) , k o n niet nalaten diepe indruk i n regentenkringen te
maken. A a n alle kanten begon de vaste grond de Statenpartij n u
onder de voeten te begeven. Rosendael, de Gelderschman, met
V a n Rechteren wel haar voornaamste vertegenwoordiger buiten
Holland, nam omstreeks deze tijd zijn draai en het zich door Bentinck bij de zegevierende partij inlijven ) . Met groote moeite en
na debatten en intrigues, die meer dan gewone bitterheid veroorzaakten, — 't was over die kwestie dat Rosendael met zijn oude
vrienden v a n Holland tot hooge woorden was gekomen — was
Waldeck nog behouden kunnen worden. I n Februari benoemden
de Staten-Generaal hem met vier stemmen tot het kommando
over het Nederlandsche leger onder Cumberland. Voor de Prins
van Oranje was dat als altijd hard te verduren geweest. D e kwes1

2

s

4

!) T. a. p.
*) Nog in Februari had burgemeester De Witt Willem Bentinck toegevoegd, dat
het hem niet lukkken zou Van Rechteren te wippen; Br. Mus.
') Aan Chesterfield, Breda, 17 Maart '47; P. R. O.
*) VgL noot (roj).
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tie van het legerbevel ging hem toch eigenlijk het meest van al ter
harte en hij kon niet begrijpen, dat onder de nu zooveel gunstiger
omstandigheden Engeland — Sandwich, of Cumberland zelf, —
niet openlijk moeite voor hem had gedaan ).
Bentinck was met de toestand hoogehjk ingenomen. A l in December oordeelde hij, dat de vooruitzichten van de oorlog beter
waren dan sinds de dood van Karei V I in 1740 het geval was geweest en hij geloofde niet meer in de mogelijkheid van een af zonde rlijke vrede *). De pohtiek van 1 /2 Juli had afgedaan en de ongelukkige voorstanders ervan hadden geen andere troost dan dat
zij Sandwich naar Breda zouden kunnen vergezellen. Nog vóór
het einde van 1746 was uit Weenen bericht gekomen, dat men tegen het expediënt van Geertruidenberg geen bezwaar had en ofschoon Turijn een minder inschikkelijk geluid het hooren, Sandwich wist Chavannes te belezen om niettemin de gedragshjn van
zijn Oostenrijksche collega te volgen. Het voorspelde intusschen
weinig goeds voor de conferentie, dat D'Argenson in Januari
1747 moest aftreden. Het is geen wonder dat hij zich niet langer
kon handhaven. Hij had veel misslagen begaan. Zijn gematigdheid had dikwijls het effect van zwakheid gehad. Het ernstigste
en zeker het meest gegronde verwijt dat zijn vijanden hem maakten, was dat hij ten opzichte van ons land en van het Belgisch gevechtsterrein een ongekend gunstig oogenblik had laten voorbijgaan. Daarom moest zijn opvolger, wie het ook was — het werd
Puysieux, zelf een weinig krachtige persoonlijkheid —, wel een
andere koers inzetten. Hij mocht de rest van de winter de Bredasche onderhandelingen nog vervolgen, (zij werden trouwens pas
in Maart weer hervat), hij kon moeilijk anders dan Maurits van
Saksen veroorloven met het openen van de nieuwe veldtocht
eindelijk van zijn militaire positie het volle gebruik te maken en
rechtstreeks pressie op de Repubhek uit te oefenen.
Als tenminste intusschen geen vrede, 't zij een algemeene of een
afzonderlijke, tot stand was gekomen. Dat Engeland een algemeene vrede beletten zou, weten wij. Rekende Puysieux zelf er
nog op, dat de Hollanders tot een afzonderlijke te krijgen zouden
zijn? Het komt mij niet waarschijnlijk voor en ik heb ook nergens
authentieke berichten kunnen vinden, dat er in die laatste maan1

') Archives, Suppt., blz. 103.
) Ib., blz. 100. Vgl. hiervóór blz. 201, en noot (no).
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den te Breda tusschen onze gevolmachtigden en de nieuwe Fransche gevolmachtigde Du Theil eenige vorderingen in die richting
gemaakt zijn. Het is een feit, dat Sandwich de gerustheid van
Bentinck betreffende de mogelijkheid van een afzonderlijke
vrede niet deelde. Hij bleef van het grootste wantrouwen jegens
Gilles en Wassenaer bezield. Telkens weer schrijft hij aan zijn regeering, dat hij voor het bestaan van een afspraak met Puysieux
vreest, waarvan de gevolgen ter conferentie zouden blijken. In
Februari kreeg hij eindelijk last om de Raadpensionaris zijn instructie voor de onderhandelingen te openbaren, maar de voornaamste punten daarvan waren, dat hij de kwesties van Cap Breton en van een secundogenituur voor Don Philips voorloopig van
de besprekingen moest uitzonderen. „Wij zullen in Breda geen
heel schitterend figuur slaan", meende Gilles ), „want als de twee
punten waar het het meest op aankomt buiten 't geding moeten
blijven, dan schiet er niets over om te onderhandelen". Maar
het trof Sandwich niettemin, dat hij die mededeeling betrekkelijk
zoo kalm opnam. Over 't geheel viel er, vond hij, bij de leiders van
die partij een houding van verzekerdheid, van rust waar te nemen.
Hij wist er geen andere verklaring op dan verraad: men moest geheime beloften van Frankrijk ontvangen hebben.
Wat hem nog meer verontrustte, was dat de Raadpensionaris
gedurig opperde, dat de neutraliteit van de Zuidelijke Nederlanden in de vrede diende opgenomen te worden. „Niet alleen", vond
Gilles *), „moeten we daar geen bezwaar tegen maken als Frankrijk het voorstelt; we moeten er zelf om vragen als Frankrijk het
niet voorstelt." En inderdaad, dat inzicht paste geheel in de pohtiek waarvan Gilles de woordvoerder — ongelukkig de machtelooze woordvoerder—was. Wij hebben gezien •), hoe Slingelandt
in 1733 de Poolsche successie-oorlog van onze grenzen had weten
te houden door een neutrahteitsverdrag met Frankrijk betreffende de Nederlanden. Wij hebben ook gezien, hoe men in deze oorlog,
waarin men eerst door de plechtige beloften van de Pragmatieke
Sanctie en vervolgens door de nauwe banden met Engeland zooveel dieper betrokken was, weerstand had geboden aan de telkens
herhaalde aanbiedingen van Frankrijk om weer de Nederlanden
x

) Sandwich aan Chesterfield, 14 Febr. 1747; P. R. O.
) Sandwich aan Chesterfield, 24 Febr. 1747; P. R. O.
*) Hiervóór, blz. 29.
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uit te schakelen. Maar om bij de algemeene vrede de Nederlanden
neutraal te verklaren, dat kon geen verraad jegens Engeland of
Oostenrijk heeten. Het zou slechts het natuurlijk uitvloeisel zijn
van de uitputting die ons land deed snakken naar rust, naar een
toevlucht uit het gewoel van de groote Europeesche pohtiek. Ook
voor Frankrijk, dat de Nederlanden met veel animo veroverde
zonder een oogenblik op te houden met te verzekeren dat het er
geen brokje van wou behouden, en dat ondertusschen de grootste
moeite had om zijn Zuidgrens en zijn koloniën te beveiligen, —
ook voor Frankrijk was de regeling natuurlijk. Heel Frankrijk's
houding tegenover de Repubhek, alles bijeen een wonder van gematigdheid, bewees dat de oude veete zich overleefd had. Met een
permanente neutraliteit van het tusschengebied zou zij allicht zoo
goed begraven kunnen zijn als met een herstelde barrière. De Statenpartij, die de kleine-mogendheid-pohtiek, waar het toch eens
toe komen moest, wou inluiden, had groot gehjk dat het denkbeeld het belang van ons land diende. Maar Sandwich wond er
geen doekjes om, dat hij het niet in het belang van zijn land achtte. „Het hjkt mij nog bedenkelijker punt dan de twee andere van
Cap Breton en Don Phihps", zei hij ronduit tot Gilles. E n aan
Newcastle verklaarde hij ten overvloede zijn bezwaar nog uit de
vrees, dat als de Nederlanden eenmaal neutraal waren, Engeland
in volgende conflicten met Frankrijk niet meer op de Repubhek
zou kunnen rekenen ). Juist! en hier bleek duidelijker dan ooit,
hoe bij de veranderde omstandigheden ook het bondgenootschap
van de Zeemogendheden verouderd was en voor ons eer een gevaar dan een voordeel ).
Uit WMtehall drukte men na al deze alarmeerende berichten
Sandwich op het hart om meer dan gewoon waakzaam te zijn en
afzonderlijke onderhandelingen te verijdelen en hij deed wat hij
kon met zijn gewone ijver en gebrek aan scrupules. Weer diende
hem het geluk. Het tweede bedrijf van de Bredasche conferentie
werd nog dwazer vertooning dan het eerste en Sandwich kon weer
alles in de war sturen zonder dat zijn schuld in het oog hep. Spanje
was al lang ontevreden over zijn bondgenoot Frankrijk en sedert
de successen van Sardinië en Oostenrijk in Italië zag het er niet
1
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*) Sandwich aan Newcastle, 10 Maart '47; Br. Mus. Zie noot (in).
*) In Dollot, Les origines de la neutralitè de la Belgique, wordt van deze instructieve
episode geen gewag gemaakt.
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naar uit, of Frankrijk de zoon van Koningin Elisabeth (die
ondertusschen weduwe geworden was, maar ook over haar stiefzoon, de nieuwe Koning van Spanje, invloed had) aan het begeerde vorstendom zou kunnen helpen. Er werd in Spanje dus
gedacht aan een afzonderlijke vrede met Engeland. Onderhandelingen werden al gevoerd door bemiddeling van Portugal, maar
in het begin van Februari verscheen in Den Haag een Spaansch
gezant, die verklaarde gemachtigd te zijn om de onderhandelingen te Breda bij te wonen. Macanaz, zoo heette hij, was een
oude heer van 77 jaar (112), maar hij had nog vuur en ondernemingsgeest genoeg om heel de diplomatieke wereld in Den Haag
en daarna in Breda en in Parijs in rep en roer te brengen. Zijn
eisch om tot de onderhandelingen toegelaten te worden haalde een
streep door de rekening van de Hollanders, want hij bracht
natuurlijk de toelating van Oostenrijk en Sardinië weer geheel overnieuw aan de orde. Aan onderhandelen kwam de
conferentie dan ook deze tweede keer niet toe. Macanaz' stormachtige protesten tegen zijn buitensluiting—door zijn eigen bondgenoot Frankrijk, die zich bleef beroepen op een volmacht in gelukkiger dagen door Spanje verstrekt —, de hernieuwde aanzoeken van Chavannes en Harrach, daarmee verstreek alle tijd, daarover snelden boden naar Parijs, naar Madrid. Maar dat was alles
een doorgestoken kaart tusschen Macanaz en Sandwich, die het in
Den Haag al hadden afgesproken. En terwijl zij zoo in 't geniep
de conferentie belemmerden, onderhandelden zij samen overeen afzonderlijke vrede. Harrach en Chavannes werden daar weldra in
gekend, maar de Hollanders bleven er zorgvuldig buitengesloten.
De plannen waar Macanaz mee voor den dag kwam, waren kortweg dolzinnig ), maar na weken lang praten kreeg Sandwich hem
tot een aanbod, waarvoor hijzelf wel voelde. Als laatste conditio
sine qua non eischte de Spanjaard als prijs voor het in de steek
laten van Frankrijk Gibraltar. Sandwich vond, dat Cap Breton
wel tegen Gibraltar opwoog ). Maar in Engeland dacht men er
1
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*) Hij eischte voor Spanje Port Mahon en Gibraltar, en stelde verder voor — maar
zonder Spanje's daadwerkelijke bijstand voor de uitvoering aan te bieden —, dat Don
Philips Toscane zou krijgen, de Groothertog van Toscane (d. w. z. de Keizer) zijn oude
hertogdom Lotharingen, dat dus op Frankrijk veroverd zou moeten worden; terwijl
Sardinië het koninkrijk Lombardije zou worden. Ook gunde hij Engeland de Vlaamsche kust.
') Aan Newcastle, 10 Maart '47; Br. Mus.
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niet aan. Daar had men Sandwich aangemoedigd de besprekingen met Macanaz vooral gaande te houden, niet omdat men er
eenig direct resultaat van verwachtte, maar omdat men de verdeeldheid tusschen de Bourbonsche bondgenooten graag aanwakkerde, omdat men graag een spaak in 't wiel van de Bredasche
conferentie stak, en omdat Sandwich zelf gedurig herhaalde, dat
er geen betere manier was om Frankrijk terug te houden van afzonderlijke onderhandelingen met de Repubhek. Ook de Hollanders trouwens zouden zich van Engeland niet durven losmaken, zoolang zij vreezen moesten dat het zich zou kunnen
wreken door een afzonderlijke vrede met Spanje, waarbij het
bevoorrechting van de Engelsche boven de Nederlandsche
handel kon bedingen {113).
Zelfs toen de Engelsche regeering eindelijk ronduit verklaren
moest, dat er van afstand van Gibraltar geen sprake kon zijn,
wist Sandwich dit speüetje nog gaande te houden. E n toen was
het ondertusschen April geworden en de nieuwe veldtocht stond
voor de deur. Sandwich wenschte zich geluk. Als Du Theil zes weken tevoren met „schijnschoone voorstellen" was gekomen, zou
het een harde dobber geweest zijn. Daar had de vrees voor Macanaz hem van teruggehouden en nu was het te laat. De partij van
Maurits van Saksen dacht er niet aan om weer weken te laten verstrijken opdat de machtelooze Statenpartij, in het eigen land ondermijnd, Engeland soebatten mocht Cap Breton op te geven.
17 April deed de secretaris Chiquet aan Gilles mededeeling van
een brief aan de Staten van De la Ville, nog steeds als Fransen gezant bij hen geaccrediteerd, — een brief waarin hun werd aangezegd, dat de koning hun grondgebied, dat zijn openbare vijanden
tot wapenplaats diende, niet langer zou kunnen ontzien; dat zijn
legers bevel hadden het aan te tasten, ofschoon tegelijk om de bevolking met de meest mogelijke verschooning te behandelen. De
daad werd bij het woord gevoegd en een Fransche troepenmacht
van ongeveer 20.000 man onder Löwendahl trok Zeeuwsen Vlaanderen binnen en omsingelde Sluis en de forten Phihppine, de Perel en Liefkenshoek.
Eindelijk was dus gebeurd wat men al zoo lang gevreesd had.
De Raadpensionaris gaf uiting aan de hevigste ontsteltenis en de
troostredenen, die Chesterfield van zijn veilig Londen uit voorschreef, — dat dit allemaal maar kunstgrepen van de listige
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Franschen waren, „dat vanwege de groote en besliste superioriteit
van ons leger de Staten niets te vreezen hebben van dreigementen
van dat hof" ) — die troostredenen waren weinig geschikt om
hem te kalmeeren. Het verbonden leger, dat 140.000 man had
moeten tellen, telde er inderdaad maar 110.000. De Hollanders
zelf waren ook in gebreke gebleven. In plaats van 40.000 man —
of eigenhjk van 35.000, want aangezien zij de superioriteit konden
betwisten, behoefden zij volgens de laatste conventie niet meer
dan 35.000 bij te dragen — hadden zij maar 30.000 man in 't veld
gebracht ). Zij waren doende om 5000 Hessen te werven en presten Engeland zeer om van het subsidie (niet van de soldij) ) het
gewone aandeel, d.w.z. $, te betalen. Het deficit kwam, gehjk
voorzien was,voornamelijk voor de rekening van de Oostenrijkers.
Bovendien was het leger slecht toegerust, vooral de artillerie onvoldoende, de voeding schraal *). In ieder geval was Cumberland
niet bij machte iets te doen om de Fransche inval in Zeeuwsch
Vlaanderen te stuiten. De vestingen daar bleven aangewezen op
hun garnizoenen en hun verdedigingswerken en weer gaven zij
evenals de barrière-plaatsen een paar jaar tevoren aan Europa het
jammerlijk schouwspel ten beste van hoe waardeloos die waren.
De Raadpensionaris wist in zijn hart, dat er maar éen middel
was om de ramp te bezweren: vrede *). Nog diezelfde 17de April
ging hij — zooals vantevoren al bepaald was — terug naar Breda.
Sandwich het hem niet alleen gaan. Ook de Hertog van Cumberland ging naar Breda om de beangste man een hartig woordje toe te
spreken ). 't Was duidelijk, dat het kritieke oogenblik daar was.
Nu of nooit moest de Repubhek, moest de Statenpartij voor zichzelf zorgen, waar van Engeland noch vrede noch krachtige bijstand te hopen was. 't Werd nooit. Gilles had een paar samenkomsten met Du Theil en ging weldra, door Sandwich als door zijn
schaduw gevolgd, naar Den Haag terug. Had hij iets met de
x
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») Chesterfield aan Sandwich, 11 April O.S. 747; P. R. O.
*) Aldus beklaagde zich Cumberland, Chesterfield aan Sandwich, P. R. O.
) Vgl. Mahon, Letters of Chesterfield, III, blz. 206.
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') Archives, IV, I, blz. 12; Jorissen, a. w., blz. 181.
) Hij zei het Sandwich ronduit: „he said no assistance but peace could relieve
them", Sandwich aan Chesterfield, 25 April 1747; P. R. O.
5

•) Kalshoven, Diplomatieke betrekkingen tusschen Engeland en Republiek 1747—

1756, bijlage II; brief van Charles Yorke uit Den Haag aan zijn vader, de Lord Ohancellor, Hardwicke.
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Franschen durven afspreken ? (114) In ieder geval voelde de regeerende partij zich niet zeker genoeg meer om er gebruik van te maken. A l Sandwich' vrienden—d.w.z. Bentinck in de eerste plaats
— voorspelden, dat zij er de moed niet toe zou vinden (115). E n
waarlijk, de Raadpensionaris kon slechts weeklagen en verwijten.
„Hij scheen hevig ontroerd", schreef Sandwich
„door het gevaar dat de Repubhek bedreigt en klaagde ernstig over onze hardvochtigheid van hen tot maatregelen te dwingen die hen tot hun
verderf leidden; dat onze behandeling van een bondgenoot, die
zich met het steunen van onze pohtiek had uitgeput, in de hoogste
mate onedelmoedig was; dat zij hen aan een onmiddellijke ondergang blootstelde; dat wij wisten dat zij niet meer konden, en dat
wij, ofschoon wij het middel om hen te redden in onze handen hadden door in een vreedzame schikking te treden, vastbesloten schenen geen aandacht aan hun herhaalde aandrang te schenken
en geen bereidwilligheid toonden om hen uit hun ongeluk te verlossen". Toen Sandwich hem waarschuwde tegen een afzonderlijke vrede, viel hij uit, dat hij het daar niet over had: in een algemeene vrede lag de redding. „Ik vroeg hem", vervolgt de gezant,
„wat hij van me verlangde. Hij zei: kom bij mij zitten en laat ons
de voorwaarden opstellen, waarop we met Frankrijk kunnen onderhandelen. Ik zei dat ik bereid was, maar met uitzondering van
de twee bewuste artikelen" — Cap Breton en een vorstendom
voor Don Philips — „waarvoor ik geen volmacht had. Hij zei dat
zonder dat al wat ik verder doen kon niets was, en dat hij zag dat
wij besloten waren hen in hun finaal verderf te drijven".
Sandwich behoefde onder dit alles zijn gehjkmoedigheid niet te
verhezen. Terwijl de Raadpensionaris jammerde en aarzelde, gebeurde er buiten de raadskamer een verschuiving van verhoudingen, die hem en de Statenpartij alle grond onder de voeten wegnam. E r hepen daar buiten de wildste geruchten, er heerschte de
dolste, de onredelijkste stemming. De scheiding tusschen de regentenstand en de massa van de geregeerden kwam scherper uit dan
ooit. Want de angst van het volk sloeg niet tegen Engeland uit.
Het volk zag niet, wist niet, dat Engeland ons in dit ongeval had
gesleurd, omdat het onwillig was Cap Breton op te geven. Integendeel, terwij 1de Staten-Generaal in weerwil van de aandrang van
Zeeland weigerden bij Engeland om hulp aan te kloppen, uit vrees
) Ibidem.
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dat zij daardoor hun laatste kans op afzonderlijke vrede verspeelden oogstte Engeland geweldige bijval doordat het ongevraagd maar juist van pas een eskader oorlogschepen en eenige
troepen naar de Schelde zenden kon (116). Dit stak inderdaad maar
al te scherp af bij de langzaamheid waarmee de inepte Admiraliteiten van Hoüand hulp schaften. A l de woede van het volk in
Holland zelf zoo goed als in Zeeland richtte zich tegen de regenten, die de landsverdediging verwaarloosd hadden, die de oorlog
niet krachtig genoeg gevoerd hadden, die het land verkocht en
verraden hadden.
Altijd, op alle kritieke oogenblikken van onze geschiedenis onder de Repubhek, in 1618, in 1653, in 1672, was er die domme roep
van verraad. Het heette ditmaal, dat Gilles en Wassenaer in Breda de inval met Du Theil hadden gearrangeerd als een laatste
middel om de bezwaren van hun landgenooten tegen een afzonderlijke vrede uit de weg te ruimen. De achterdochtige Sandwich,
zelf zóo'n meester in het meest verfijnde diplomatieke huichelspel dat hij graag ook achter de houding van anderen de meest
ingewikkelde bedoelingen zocht, had het vermoeden al aanstonds
op de 17de April geuit. Toch was het een heel dwaas vermoeden.
Jaren lang had iedereen voorspeld, dat de Franschen maar een
voet op Nederlandsche bodem zouden hoeven te zetten en een
Orangistische restauratie kon niet uitblijven. E n dan zouden de
leiders van de Statenpartij Frankrijk zelf om een inval verzocht
hebben? „Gij stort ons in 't verderf", jammerde Wassenaer tot Du
Theil; „gij maakt zelf een stadhouder!" ) Maar dwaas of niet, het
verhaal vond gretig geloof. Een officier van het garnizoen van
Sluis, dat zich de 22ste April al overgaf, een zekere majoor Pallardy, een Schot, groot vriend van Charles Bentinck ), droeg meer
dan iemand tot de verspreiding bij. Op parool vrijgelaten, vertelde hij op zijn reis door Zeeland naar Den Haag aan iedereen die
het hooren wilde, dat Löwendahl, de Fransche generaal, aan een
aantal Nederlandsche officieren verklaard had: „ik kom niet om de
Repubhek kwaad te doen, maar om haar te redden. Wat ik gedaan
heb, est fait de concert avec vos Messieurs" (117). Vooral in Zeeland maakte dat verbazend veel indruk. Evenals in 1672 spraken
de Zeeuwen ervan zich onder Engelsche bescherming te stellen.
x
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Maar het andere middel van 1672 lag nog meer voor de hand, en
het lag in het bewustzijn van velen ook niet zoo ver af van het
eerste. In de nacht van 24 op 25 April begon de Orangistische revolutie in Veere, en later op die dag heten de Staten van Zeeland
de kommandant van het Engelsche eskader voor Vlissingen weten
dat zij besloten hadden de Prins tot stadhouder uit te roepen, de
schoonzoon immers van de Koning, die in hun nood meer voor hen
scheen te willen doen dan de stadhouderlooze regeering inDenHaag.
In Holland had ondertusschen de Raadpensionaris, beangst
door de opwinding om hem heen, in de Staten-Generaal een verklaring afgelegd, die Hun Hoogmogenden dadehjk door de druk
verspreidden. Hij sprak erin over de onderhandelingen te Breda,
verzekerend dat er nooit van een afzonderlijke vrede gerept was,
en wees met het uiterste afgrijzen de infame calumnie van de
hand, als zou de Fransche inval volgens een afspraak met hem en
zijn medegevolmachtigde zijn geschied ). De eigenlijke waarheid
omtrent Breda, en die men oppervlakkig gedacht zou hebben dat
hij van de daken zou schreeuwen, onthulde Gilles niet. Hij zei niet
tot zijn landgenooten, zooals hij tot de Engelsche gezant zelf gezegd had, dat het alles de schuld van Engeland was, dat alleen
Cap Breton een eervolle vrede in de weg stond. Alweer, natuurlijk,
hij dorst niet. Integendeel, hij nam juist in diezelfde dagen, terwijl
men van uur tot uur verwachtte dat de Zeeuwsche omwenteling
naar Holland zou overslaan, een kloeke draai. Hij wierp alle gedachte aan vrede resoluut over boord en verklaarde zich in een
nieuw onderhoud met de Engelsche gezant zoo sterk voor oorlog
als iemand *). Geen verwijten meer, geen klachten aan het adres
van Engeland, neen, alle heil moest volgens de Raadpensionaris nu
van Engeland komen en Frankrijk's ongehoord vergrijp aan het
grondgebied van de Repubhek kon slechts met de wapenen worden gewroken. Sandwich hoorde zijn lange uiteenzetting aan zonder een spier te vertrekken. Hij meesmuilde niet, hij triomfeerde
niet. Hij prees slechts en verklaarde, dat hij nooit anders verwacht
had, dat hij wel wist dat alle zwakheid en slapheid van de kwaadwilligen en niet van Gilles was gekomen. E n aan zijn regeering
schreef hij dat Engeland er bij won, hoe het nu verder ook hep.
Kwam er ook in Holland een stadhouder, dan — natuurlijk, daar1

*•) Nederl. Jaarboeken, 1747, blz. 254. t § Ë É p |
•) Sandwich aan Chesterfield, 28 April 1747; P. R. O..
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over behoefde niets meer gezegd. Maar kwam er geen, dan zou de
Statenpartij, die haar ondergang nu zoo nabij had gezien, onder
de nawerking van haar heilzame schrik toch geen vinger breed
meer van Engeland's pad durven afwijken.
Maar de bekeering vanGüles en zij n geestverwanten kwam te laat.
De 29ste April 1747 begon in Holland de omwenteling. In Rotterdam had het volk de magistraat gedwongen een besluit ten gunste
van de verheffing te nemen. De Rotterdamsche gedeputeerden
kwamen 's namiddags van die dag daar mededeeling van doen in
de Staten. (118) Terwijl men beraadslaagde, stroomde het volk op
het Binnenhof te hoop. De heeren binnen, door bewegingen van
de laatste dagen al danig verontrust, sidderden in hun stoelen.
Het lot van De Witt stond allen voor de geest, niemand in schriller kleur dan Gilles, de nazaat van die groote. Halewijn, die naar
men zich herinnert, altijd gewenscht had, dat hij voor zijn republikeinsch geloof mocht hjden als eens die andere Dordtenaar,
kreeg bijna naar zijn wensen. Bij zijn uitgaan op het plein viel de
menigte op hem aan en nog maar net kon hij meer dood dan levend in het Statengebouw terugvluchten. Gilles was over dat ongeval „ongelooflijk geconsterneerd en aangedaan". Hij had zeker
ook de opwelling nooit gekend om de onsterfelijkheid met De
Witt's martelaarschap te verdienen. De ontstelde vergadering zou
niets hever gedaan hebben dan de Prins op stel en sprong tot stadhouder uitroepen, maar zonder expresse last van de principalen
was dat volslagen onmogehjk. Men riep dus de hulp van de Oranjegezinde heeren in (Bentinck in het bizonder weerde zich) om het
volk te bedaren en met goede woorden te beloven, dat de verheffing niet later dan de volgende Woensdag, 3 Mei, geschieden zou.
Men zond zelfs een paar moedigen uit om een Oranjevlag te halen
op het stadhuis ten einde die van het gebouw der Staten te laten
wapperen, maar de heeren van het stadhuis wilden het kostbaar
symbool niet afstaan en heschen het zelf. Intusschen overwoog
men, of Gilles onder het geleide van de Oranjegezinde heeren veilig naar huis zou kunnen. Maar ijzingwekkende geluiden van
wraakgeroep tegen die aartsverrader, die het land voor 200.000
gulden aan de Franschen verkocht had, drongen in de vergaderzaal door. „Dit gaf, gehjk te denken is", schrijft een ander regent, *) „een doodehjke alteratie voor dien Heer, die daarvan zoo
') Van Bleyswijk, a.w., blz. 122.
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ontstelde, dat hij geheel buiten alle raisonnement geraakte." Men
ried hem op het Hof te overnachten. Hij sloop ten slotte, toen
het donker was, naar Bentinck's woning op het Voorhout en shep
daar. *) Dagen later nog moest Bentinck's rentmeester in Gilles'
huis slapen om hem in geval van onraad te beschermen. „Gij
zoudt u een ongeluk lachen", schrijft een vriend van Bentinck, )
„als gij al de burgemeesters met oranje getooid kondt zien! Zelfs
De Witt heeft het in Dordt niet durven nalaten. Zij moeten wel,
op straffe van in de gracht gegooid te worden, wat al meer dan eens
is voorgevallen". Maar bij alle angst, bij alle opgewonden gepraat
over bloedbaden en moordpartijen, het toch ten slotte niemand
het leven.
Dit was het roemloos eind van het tweede stadhouderlooze tijdvak. Niet alleen stierf niemand ervoor, niemand was bereid er iets
voor te wagen. In de drie Statenvergaderingen van Zeeland, Holland en Overijsel werd het besluit om Willem IV tot stadhouder
aan te stellen eenstemmig genomen, ja in elk van de leden van die
Staten, magistraten en ridderschappen, was eenstemmigheid bereikt om te aanbidden wat men verguisd had. Van alle stadhuizen
waaiden Oranjevlaggen. Alleen in Utrecht was er stijfhoofdige oppositie, althans om Willem IV het stadhouderschap op te dragen
onder de voorwaarden van de regeeringsreglementen van Willem
III. Maar burgemeester Wttewaal van Stoetwegen, die tot zijn
afzetting in 1752 toe koppig doorging de Statenpartij te verdedigen, niet practisch en in het verborgen (want dat deden er velen)
maar principieel en openlijk, ) moet in zijn eigen tijd een zonderling hebben geschenen.
2
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*) Pallardy, t.a.p.
*) Sacrelaire, t.a.p.
•) B.M.H.G.,
1 (1878).
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Willem IV, die onder al deze bedrijven in Leeuwarden vertoefde, had de 25e April zijn diensten aan het benarde Zeeland aangeboden, aan de Staten van Zeeland wel te verstaan, op wier opontbod hij verklaarde zich waar ook heen te zullen begeven.*)
Daarna wachtte hij lijdzaam af, tot zij, de wettige soeverein, hun
besluit hadden genomen. Chesterfield ried 28 April al ), na het vernemen van de eerste beweging in Veere en in Goes, dat de Prins
zich onverwijld Zuidwaarts spoeden zou. Ook Bentinck schreef
hem dat de tijd drong ). Maar hij wachtte welbewust, tot niet het
volk, maar de heeren hem riepen en hem hun roep in de ordelijkste vorm beteekend hadden. De gedachte dat „de last te zwaar
zou zijn voor zijn zwakke schouderen", bleef hem in die bewogen
dagen niet vreemd *), maar wat hem naast zijn zucht tot wettische
preciesheid het meest bekommerde, was dat het volk, de vruchten
van welks opstandigheid hij slechts uit der heeren handen wilde
aannemen, in zijn ijver tot bloedvergieten komen zou. (ng) Intusschen ontving hij 1 Mei de Zeeuwsche deputatie om hem te
complimenteeren, weldra door een Hollandsche deputatie gevolgd. De 10de eindelijk verlieten Hun Hoogheden Leeuwarden
en kwamen 's avonds van de 12de in Den Haag aan. Toen volgden
een paar dagen van begroeting, introductie iri staatslichamen,
lang uitgehaalde ceremoniën en toespraken. Er was natuurlijk
groote geestdrift. De Prins het geen gelegenheid voorbijgaan om
een passend woord te spreken. Hij had dat vlotte redenaarstalent,
dat men in 1729 al bij hem had opgemerkt, niet verloren en nooit
had hij zoo'n gelegenheid gehad om het bot te vieren. De frazes
over de krijgsroem der aloude Batavieren en over de glorie zijner
2
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) Nederl. Jaarb., 1747, blz. 236.
*) Archives, IV, I, blz. 1.
*) Dit blijkt uit 's Prinsen antwoord aan Bentinck, a. w., blz. 7.
«) Nederl. Jaarb., 1747, blz. 339.
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voorzaten rolden van zijn lippen. De 17de Mei 's avonds ging
eindelijk de reis voort naar Zeeland.
Het was een begin teekenend voor de persoonlijkheid van de
man die geroepen werd om het groote avontuur van 1672 te herhalen. Punt voor punt zou men een tegenstelling kunnen aanwijzijn met de held van dat jaar, dat aan de tijdgenooten als een
lichtend voorbeeld verscheen, maar waarvan zij weldra niet in
staat zouden blijken meer dan de parodie te leveren. ) Willem III
was niet teerhartig, niet schroomvalhg, niet de slaaf van constitutie en precedent, niet welsprekend of althans niet welbespraakt.
Hij was een man van de daad. Hij ging recht op zijn doel af. Willem IV was vijfendertig jaar oud geworden in mokkend, maar lijdzaam afwachten. De eindelooze intrigue voor de generaalspromotie had zijn dagen gevuld. Nog in April 1747 is zijn hart daarop gezet ). De beslommeringen van een vrij onmachtig stadhouderschap in een paar gewesten die buiten het groote sociale en economische leven van de Repubhek stonden, dë zaken van een paar
kleine Duitsche landschapjes, dat was zijn voorbereiding geweest
tot de geweldige taak die hem nu eensklaps gesteld werd. Van de
oorlog had hij geen practische ervaring, al verzekerde hij de Staten ook, dat hij zich „in de theorie van den krijgsdienst al voor lang
geoefend" had. ) Zijn kennis van de Haagsche regentenwereld
was bijna geheel tweedehandsch. Van de buitenlandsche pohtiek
had hij zich slechts op de hoogte kunnen houden, voorzoover zijn
Friesche vertrouwden in Den Haag, die zelf slecht ingelicht waren, en Bentinck hem daarover naar Leeuwarden, naar het Loo,
naar Oranjewoud hadden geschreven.
De revolutie maakte hem voor een korte poos almachtig. Hoezeer hij zelf ook de constitutie en de soevereiniteit der Staten
wenschte te eerbiedigen, met hoeveel verontwaardiging hij de verdenking afwees als zou hij zijn vrije landgenooten beschouwen als
zijn onderdanen ), voorshands waren de regenten van de uitbarsting van volkswil zoo ontsteld, dat zij de moed niet hadden hem
x
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*) Pirenne heeft dit woord gebruikt: „Cette parodie in extremis du coup d'état de
1672"; Histoire de Belgique, V , blz. 225.
) Kronyk H. G., V I (1850).
') Toespraak tot de Staten-Generaal, 15 Mei 1747: Nederl, Jaarb., 1747, blz. 339.
*) In 1748 werd een gerucht verspreid dat hij die term gebruikt zou hebben in een
toespraak tot de Raad van State; een gerucht dat hij met verontwaardiging tegensprak.
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de leiding van heel 's lands pohtiek te betwisten. Gilles noch iemand anders durfde de verantwoordehj kheid van een eigen meening op zich nemen. Terwijl de Prins in Friesland talmde, en weer
toen hij naar Zeeland doorgereisd was, kon er in Den Haag niets
afgehandeld worden, lag de regeering er verlamd. Wat zou hij
doen met die groote macht ?
Willem IV beschouwde het als zijn voornaamste taak de oorlog met Frankrijk krachtig te voeren en tot een roemrijk eind te
brengen. Er was in zijn opvattingen en venrachtingen — en in die
van zijn partij in 't algemeen — een element van zuivere romantiek. De herinnering aan de dramatische wending van 1672 benevelde een oordeel, dat zich aan geen intieme kennis van de werhjkheid, zooals Van der Heim en Gilles die met bitterheid hadden
ervaren, verhelderen kon. In zijn voornaamste raadsman — want
dat was Bentinck, de leider van de omwenteling in Holland, en
die nu de Stadhouder tegemoet trad met al het prestige niet alleen
van zijn moedige persoonlijkheid, en van zijn buitenlandsche relaties, maar voorloopig althans met de macht van zijn provincie
achter zich — in Bentinck vond Willem IV geen tegenwicht. De
Hollandsche gedeputeerde had de staat van zaken zeker meer van
binnen uit leeren kennen dan de Stadhouder van Friesland. Maar
zijn temperament verdroeg de kleine werkelijkheid slecht. Hij was
een romanticus uit innerlijke aandrang. Zoo zagen die mannen
dan het verval van de Repubhek wel, maar hielden het voor een
voorbijgaande inzinking. De Oranjevlag op het schip van staat
zou, dachten zij, alle lekken dichten, alle scheuren in het want heelen; zij zou de bemanning met nieuwe moed bezielen en de stuurlui een zeemanschap bijbrengen, waar zij totnogtoe geen bhjk van
hadden gegeven. In hun toespraken bij gelegenheid van 's Prinsen
introductie in de Staten-Generaal en de Raad van State gaven de
nieuwe Stadhouder en zijn raadsman duidelijk te kennen, wat zij
van de toekomst verwachtten. Zij schreven alle eüende die men
beleefde, alle zwakheid en alle vernedering, aan het gevallen regiem
toe. Van het herstelde stadhouderschap beloofden zij alle glorie,
alle macht van weleer. (120) Zij meenden, dat de revolutie zelf genoeg volkskracht losmaakte om met één slag de Repubhek in de
rij der bondgenooten haar eervolle plaats te doen hernemen Zij
dachten, dat de toejuichingen van 't volk en de laffe complaisance
van de regenten voldoende waren om legers uit de grond te too-
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veren en om die legers tot de overwinning te voeren. De 15e Mei
al stelde Gelderland ter Staten-Generaal voor om 30.000 man
nieuwe troepen in dienst te nemen en het voorstel ging er in alle
gewesten vrijwel zonder oppositie door. Maar kon het ook uitgevoerd worden ? Dat begon men naderhand pas te bedenken.
Ondertusschen konden Willem IV en Bentinck, om die wonderdadige regeneratie waarin zij geloofden aan de wereld te demonstreeren, de oorlog niet missen. Hun parool was, en bleef maanden
lang, niet alleen geen afzonderlijke vrede, maar geen vrede! De
conferentie van Breda, waar Du Theil en Wassenaer wachtten op
de dingen die komen zouden, wilden zij weliswaar niet openlijk afbreken, maar toen de Fransche regeering zelf, geprikkeld door de
gang van zaken in de Repubhek, voorstelde haar te verleggen naar
een plaats in Duitschland, wat een juichkreet! „I wish you heartily joy of the good success at Breda", schreef Bentinck uit Zeeland aan Sandwich ), „I mean the breaking of the conferences by
the French".
Oorlog zou het zijn dus. Maar met welk doel ? De Raadpensionaris
had gebukt voor de storm en, gehjk het riet, daar stond hij nog.
En al wachtte hij zich Wel iets te doen zonder goedvinden van
de Prins of zelfs zijn meening op te dringen, hij waagde het
toch ze tijdens 's Prinsen afwezigheid in Zeeland nog eens duidelijk aan de Engelsche gezant te doen kennen ). „De positie van de
Repubhek", zei hij, „is er niet naar, dat ze Frankrijk haar gekrenktheid zou kunnen toonen door een weigering om te onderhandelen. Haar toestand is te slecht. Het zal noodig zijn aan
de Engelsche regeering de nood van onze financiën voor te houden en haar op het gevaar te wijzen, waarin wij geraken zouden
als de vredesonderhandelingen geheel werden afgebroken". Gilles
sprak, alsof er sedert een maand niets veranderd was. En inderdaad, er was niets veranderd en hij was realist genoeg om dat te
erkennen. A l de geestdrift van het volk verhielp de essentieele
zwakheid van de staat niet. Men mocht zelfs betwijfelen, of Willem IV en Bentinck die geestdrift wel juist interpreteerden, als zij
er een mandaat tot krachtiger oorlogvoering in zagen. Zeker, het
volk schimpte op de Franschen, het schold de regenten landverraders. Maar het maakte zich geen oogenblik klaar, dat de Orangis1
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tische politiek zwaarder offers, inspanning van nog meer krachten
eischte. Men geloofde meer, op het voorgaan van geestdriftige predikanten, dat de Oranjenaam alleen al als een soort bezweringsformule op de Franschen werken zou.
„De fiere leeuw ontwaakt en brult,
De Franschman is met schrik vervult,
En zal sig bevend rugwaarts ijlen,
Nu Friso pronkt met zeven pijlen. (121)
Brullen, dacht men, zou genoeg zijn Het moest genoeg zijn. Trevor had gehjkgehad.toenhij de belastmgdrukdevoornaamstefactor
tot de algemeene ontevredenheidnoemde. Belastingdruk,malaise,
corruptie van de oligarchische heerschappij, daar had men heul bij
Oranj e tegen gezocht, tenminste zoo goed als tegen het Fransche gevaar. Dat alles deed er niet toe, zoolang de Oranjepartij oppositie
voerde. Toen kon men ge voegehjk de meest onvereenigbare weldaden van haar verwachten. Nu zij aan het bewind was geraakt, kon
een schifting in de begrippen van het pubhek niet uitblijven. Men
moest kiezen of deelen. En toen bleek weldra, vooral toen de oorlog slecht bleef gaan, dat het de menschen om hersenschimmige
triomfen op Frankrijk minder te doen was dan om herstel van welvaart, verbetering van misbruiken in de regeering. Het kwam Willem IV duur te staan, dat hij dat zoo laat heeft begrepen, dat hij
met de berooide, wrakke staat die hem was toevertrouwd de grootemogendheidpolitiek van Willem III bleef willen voeren, toen allengs iedereen begon in te zien, dat dat het paard achter de wagen
spannen was, dat wilde men ooit nog eenig figuur maken in Europa, vrede het eerste noodige was, vrede om een grondige, geduldige hervorrningspohtiek te kunnen doorzetten. Bentinck zag het
niet zóó, maar hij zag toch spoedig meer dan Willem IV. Die begreep de noodzaak van ingrijpende hervormingen, van onderdrukking van misbruiken, van onderwerping van de oligarchie nooit
recht, en wilde ze in ieder geval laten wachten op de zegevierende
vrede. (122) Bentinck wist en predikte van Juni 1747 af, dat die
hervormingen niet wachten konden. Hij wilde er de oorlog niet
om opgeven, en dat was stellig een groote vergissing, maar hij erkende dan toch dat er urgentie bestond, al was het alleen maar
omdat de Prins anders zijn verbazende populariteit, die alle stuwkracht aan de nieuwe regeering leverde, niet zou kunnen behouden.
En Sandwich? Die het zich tot op zekere hoogte door de over-
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spannen verwachtingen van zijn Orangistische omgeving hypnotiseeren. Hij deelt het programma van de nieuwe Stadhouder
mee, het volgen van de voetstappen van zijn voorzaten en heel de
rest, zonder er de kritiek op te oefenen waar het om schreeuwt,
en hij gaat voort: „Zijne Hoogheid heeft ongetwijfeld een zware
taak op zich genomen, maar hij schijnt er zich met zooveel ijver
en vastberadenheid toe te zetten, dat ik er niet aan wanhoop dat
hij ten laatste instaat zal zijn tot zijn doel te geraken", 't Is waar,
als hij met Gilles het gesprek gehad heeft dat ik vermeldde, voegt
Sandwich er aan toe: „Ik kan niet anders dan getuigen, dat de
financiën van dit land ten zeerste uitgeput zijn, het grootste gedeelte van zijn leger krijgsgevangen, en dat hun omstandigheden
hen er zeker toe behoorden te leiden om naar een spoedige vrede
te verlangen". Men krijgt hier en ook later de indruk, dat Sandwich met zichzelf niet tot klaarheid was gekomen, of de omwenteling werkehjk veel verhooging van de weerkracht van de Repubhek beteekende, en dat hij tevreden was met de overtuiging dat
zij nu bereid was de Engelsche oorlogspolitiek te steunen. Dat
was een ernstige fout. Als men een instrument gebruikt, is men
niet tevreden met zijn lijdzaamheid, men vergewist zich van zijn
deugdelijkheid. Het was de fout van een fel partijman, die wat
in zijn kraam te pas komt aanvaardt zonder het al te nauw te onderzoeken. Newcastle maakte het nog erger. De brief, die hij
Sandwich schreef op het vernemen van de groote gebeurtenissen,
was een bijna komische dithyrambe van gelukwenschen, vreugdebetuiging, lof en zelfverheffing (123). „I am, I own, apt to be vain ;
but it is difficult to avoid it, when one sees more good consequences happen from one's advice than I myself could ever expect".
En hij gloriede in de herinnering dat hij, bijna alleen in 's Konings
raad, had weten te beletten dat men ernstig op D' Argenson's contreprojet was ingegaan en dat ook in de afgeloopen winter iets van de
vredesonderhandelingen was terechtgekomen.
Deze Engelsche toeschouwers waren dus al evenzeer geneigd
als 's Prinsen Nederlandsche aanhangers om de beteekenis van
zijn verheffing voor de weerkracht van het bondgenootschap te
hoog aan te slaan Maar omtrent het doel waartoe de nieuwe oorlogszuchtigheid van de Repubhek aangewend kon worden, hadden
zij veel helderder, veel preciezer begrip dan haar nieuwe leidslieden zelf. Van Willem IV en Bentinck krijgt men niet anders te
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hooren dan gezwollen frazes over de noodzaak om de beleedigingen de Repubhek door Frankrijk aangedaan te wreken, om het
Oude Systeem in zijn voüe omvang te herstellen, om de Repubhek
geducht temaken in Europa gehjk zij onder 's Prinsen roemruchte
voorzaten geweest was. En inderdaad, waarom vocht de Repubhek verder? Er stond geen enkel tastbaar Nederlandsen belang
op het spel, dat niet door een vreedzame schikking met Frankrijk
in veiligheid gebracht kon worden en het al lang geweest zou zijn,
had de Oranjepartij de bezadigde Hollandsche pohtiek niet gedwarsboomd. In Sandwich' dépêches daarentegen vindt men de
beteekenis van de omkeer, waarover de Nederlanders zoo rhetorisch moesten zijn, in de meest practische termen van Engelsch
belang uitgedrukt. Men kan nu verwachten, daar komt het op
neer (124), dat de Repubhek alle Engelsche maatregelen zal steunen; dat zij zal inzien dat zij geheel van Engeland afhankelijk is
en dus aan geen vrede mag denken die niet voordeehg voor Engeland is. Nog korter gezegd: de Orangistische restauratie beteekende voor Sandwich: het behoud van Cap Breton. Hij ontveinsde
zich geen oogenblik, dat het een heel ding was om de Hollanders
te vragen in de opneming van dat punt in de algemeene vredesvoorwaarden toe te stemmen. Maar hij geloofde dat zij geen keus
hadden. Als men zich maar hield alsof men hun een gunst bewees
door onderhandelen, „zouden zij even slaaf sch tegenover ons zijn
en even bereid punten die henzelf betreffen op te geven, als
ze ten opzichte van de Franschen waren, toen zij dachten dat vrede slechts van die kant te bekomen was".*) Van de Prins was
daarbij kostbare hulp te verwachten. Hij was overtuigd dat die
niets hever wilde dan Zijne Maj esteit's meening 't richtsnoer voor
het gedrag van de Repubhek maken, en dat hij Zijne Majesteit's
gezag als een ruggesteun beschouwde om zijn goede bedoelingen
in praktijk te brengen. (123).
Inderdaad, in de bereidwilligheid van Willem IV en Bentinck
vergiste Sandwich zich niet. Zij beijverden zich de wenken
van de Engelsche gezant op te volgen. Al hielden zich de verslagen neutralisten ook nog zoo koest, Sandwich was er geen oogenblik gerust op, dat zij niet weer hun invloed zouden doen gelden.
Zij zaten ten slotte allen nog op hun oude posten. De Prins was
tevreden met hun onderwerping. Eén was er evenwel, die zich de
'J Sandwich aan Newcastle, 9 Hei 1747; Br. Mns.
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mond niet liet snoeren. Van Hoey ging voort met uit Parijs lange
vertoogen tot de Staten-Generaal te richten, waarin hij hoog opgaf
van de vredelievendheid der Fransche regeering en het bejammerde dat de Repubhek zich door Engeland, zijn groote handelsconcurrent, het gebruiken om de kastanjes uit het vuur te halen.
Van Hoey had al jaren op dat aambeeld gehamerd en hij had er niet
veel meer mee bereikt dandat men hem aanzag voor een monomaan.
Toch hield Sandwich die beschouwingen onder de nieuwe omstandigheden voor een waarachtig gevaar (126). Niemand wist beter dan
hij zelf dat inderdaad Engeland de Repubhek in de oorlog hield om
zij n eigen belang te dienen en hij kon dan ook niet anders dan erkennen, dat er in Van Hoey's redeneeringen, „vooral als er gedurig op
Cap Breton werd gehamerd, veel aannemelijks moest zitten voor
een Nederlander". Het was dus noodig „dat kanaal, waardoor
Frankrijk zijn gif in Nederlandsche ooren wist te gieten", te verstoppen. Sandwich schreef erover aan Bentinck, die toen met de
Prins in Zeeland was. Bentinck overlegde met Van Citters en las
in diens bijzijn de Prins Sandwich' brief voor. Een week later,
30 Mei, stelde Gelderland ter Generaliteit voor om Van Hoey terug te roepen en het voorstel werd staande de vergadering aangenomen. 9 Juni verscheen Van Hoey al in Den Haag, gansch niet uit
het veld geslagen. Integendeel, hij verzocht onmiddellijk een audiëntie bij de Stadhouder, die deze hem met zijn gewone hoffelijkheid toestond, en bracht daarna in een vergadering van de StatenGeneraal, die de Prins bijwoonde, een verslag van zijn embassade
uit, dat niet anders was dan een hernieuwd aanbod van Frankrijk
tot vredesonderhandelingen, gepaard zelfs met het aanbod, dat
onder deze omstandigheden dubbel verleidelijk moest klinken, van
een wapenstilstand. Hij kwam dat verslag daarna zelfs nog op een
bevel van de Prins aan hem persoonlijk overhandigen. De Prins
was hoffehjk, maar hij was ontoegankelijk voor de verlokkingen
van Van Hoey of van Frankrijk. Hij belette zelfs, dat het verslag
door de Staten in behandeling werd genomen.
Er is dan ook geen twijfel aan, of hij had toen al toegestemd in
Sandwich' denkbeeld om een gemeenschappelijk vredesplan op te
stellen, waarbij Engeland's wenschen geëerbiedigd zouden worden. Sandwich besprak die kwestie uitvoerig met hem na zijn terugkeer uit Zeeland in het begin van Juni en ging daarna mondeling verslag uitbrengen in Engeland. Hij had al een poos voor zijn
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particuliere zaken met verlof willen gaan en juist had Chesterfield
de post van resident in Den Haag weer bezet, zoodat de gezant
beter gemist kon worden. Van het gewichtig onderhoud met de
Prins van Oranje ken ik dus geen verslag. Aan de nieuwe resident
— hij heette Solomon Dayrolles en was een neef van James Dayrolles, die tot een tiental jaren tevoren dezelfde post onder opeenvolgende gezanten had bekleed — werden geen onderhandelingen van eenig belang toevertrouwd, zoodat er gedurende
Sandwich' afwezigheid, van begin Juni tot begin Augustus,
in de officieele Hólland State Papers weinig over de groote
kwestie van oorlog of vrede te vinden is. Van Dayrolles' particuliere correspondentie met Chesterfield — zij waren intiem bevriend — is mij helaas alleen Chesterfield's helft bekend (127).
Daaruit en uit allerlei andere bronnen kan men zich trouwens
een duidelijke voorstelhng maken van de crisis, die gedurende
Sandwich' verblijf in Engeland uitbrak.
Uit Engeland kwamen de moeilijkheden ditmaal . Juist toen
Sandwich alles in Nederland zoo mooi voor elkaar had, ging hem
zijn basis in het eigen land begeven, 't Was al begonnen vóór
zijn vertrek uit Den Haag. Hij had onmiddehijk begrepen —
schoon het Newcastle niet zoo was voorgekomen — dat Dayrolles
gezonden was om contact tot stand te brengen tusschen Chesterfield en de vredespartij in ons land. Hij vermoedde—en later beweerde hij bevestiging van dat vermoeden te hebben — dat men
uit Den Haag aan Chesterfield geschreven had tegen hem, Sandwich, als te oorlogszuchtig. Hij vreesde dat Dayrolles door Onno
Zwier van Haren, die hij (ongetwijfeld onder invloed van Bentinck) als een volslagen onbetrouwbaar persoon afschildert, tot
de Prins van Oranje zou trachten te geraken, — en die was
maar al te vatbaar voor invloeden. Newcastle zelf maakte
zich ongerust over de oude vriendschap die er tusschen Chesterfield en de Prins bestond, maar troostte zich met te bedenken, dat Sandwich rotsvast vertrouwde op Bentinck ). Maar
het ergste was, zooals Sandwich zelf in driftige ontstenmüng
schreef, dat men nu dezelfde toestand weer bekwam als in de dagen van Trevor: zoodra men in Holland de lucht kreeg van verdeeldheid in het Engelsche kabinet, kon men op geen vastheid
van lijn meer hopen; als de Engelsche vredespartij weer haar
1

*) Newcastle aan Sandwich, 23 Mei O. S. 1747; Br. Mus.
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eigen spreekbuis in Holland bezat, dan werd zijn positie onhoudbaar, dan zouden de kwaadgezinden zoo'n voordeel winnen, dat
hij er geen heil meer in zag (128).
Dat Chesterfield juist dit oogenblik uitkoos om zijn passieve
houding te laten varen en een poging te wagen om zijn eigen vredespolitiek uit te voeren, is zoo vreemd niet als het op het eerste
gezicht misschien lijkt.
Zeker, de omkeer in de Repubhek was koren op de molen van
de oorlogspartij geweest. Maar wel beschouwd waren dat op zijn
best toch maar toekomstbeloften. De feitelijke toestand was alles
behalve bemoedigend. Heel de winter door had de oorlogspartij
hoog opgegeven van de overwinningen, die Cumberland met zijn
„onbetwistbaar superieur" leger in de nieuwe veldtocht zou behalen. E n daar had die veldtocht nu even rampspoedig ingezet
als een van de vorige I Newcastle moest zelf toegeven, dat het
verhes van Staats-Vlaanderen diepe indruk in Engeland maakte
(120). E n dan bracht de inval van het Oostenrijlrsch-Sardinische
leger in Provence ook niets dan teleurstelling, 't Werd dra duidelijk, dat er van 1747 bedroefd wenig meer te hopen viel. De Sta-ten hadden het besluit om 30.000 man nieuwe troepen in dienst
te nemen, met bekwame spoed aangenomen. Maar de uitvoering
viel niet mee. Aan werven in ons eigen land dacht niemand: dat
zou de mijl op zeven geweest zijn, want er waren geen geoefende
soldaten te krijgen. Schotland leverde een regiment. Maar de
groote soldatenmarkt was Duitschland en daar wilden de onderhandelingen niet vlotten. De vrees voor Pruisen hield sommige
vorsten in toom. Een aantal hoven ontvingen bovendien een
wachtgeld van Frankrijk, dat het hun onmogelijk maakte aan
anderen te leveren ). Van Hessen-Darmstadt hoopte men nog
een paar duizend man los te krijgen. Maar nog vóór de maand
Juni ten einde was, kwam de Raad van State tot het inzicht, dat
het beter was de onderhandelingen om buitenlandsche troepen te schorsen tot het najaar, 't Was toch te laat geworden voor
de loopende veldtocht en vermoedelijk zou men de vorsten later
in het jaar handelbaarder vinden ). Een plan dat de Prins ondertusschen wist door te zetten om samen met Engeland 30.000 man
1

2

*) Over de toestanden in het R ü k klachten in De Republiek gered uit het gevaar waarin sy zich bevind, vertaalt uit het Engelsch, 1747, Knuttel No. 17579, blz. 6,9.
•) Dayrolles aan Chesterfield, 30 Juni 1747; P.R.O. De Russen kwamen boven de
30,000 man volgens de resolutie: Chesterfield's Letters, III.
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Russische troepen in dienst te nemen — de Engelschen hadden al
van 1746 af in Petersburg onderhandeld en er was vóór de omwenteling al sprake van deelneming der Staten geweest — was
ook uit den aard der zaak voor de veldtocht van het volgende jaar
bedoeld.
Maar de koelbloedigheid waarmee men in Den Haag de onvermijdelijkheid van nog een veldtocht aannam, was in Londen
ver te zoeken. Willem I V en Bentinck beschouwden het jaar dat
hen aan het bewind gebracht had, als het begin van een zoo fonkelnieuwe periode, dat de mislukkingen die men al achter de rug
had niet meer meetelden. In Engeland herinnerde men zich die
terdege. 1747 was er maar éen uit een reeks van tegenslagen en om
er met 1748 alweer een aan toe te voegen, daar deinsden de grootste optimisten voor terug. Zoo algemeen was die stemming, dat
zelfs tegen Chesterfield's advies in en tegen de wensch van de
Koning 's Prinsen aanbod om aan het Russische subsidieverdrag
mee te doen, en dat wel op veel royaler voet dan van het vorig
regiem ooit te verwachten zou zijn geweest ), voorloopig terzijde
werd geschoven. Men oordeelde dat men, vóór men zich op zware
kosten ging stellen voor een veldtocht in 1748, hever nog een paar
maanden, tot in September, moest afwachten hoe de zaken hepen.
Chesterfield keurde die voorzichtigheid af als een nieuw kunststukje van hen die evenmin oorlog konden voeren als vrede sluiten ). Maar hij uitte toch zelf ook twijfel aan het vermogen van
de Repubhek om de verphchtingen gestand te doen, die de Prins
van Oranje verklaarde dat zij bereid was op zich te nemen.
De financiën bleven een zorgwekkend punt. Wat men in Engeland vernam van de pogingen der nieuwe regeering om er verbetering in te brengen, gaf weinig vertrouwen. In het land zelf was
het vertrouwen geschokt volgens Dayrolles en de staat had bij
zijn eigen vermogenden minder crediet na dan vóór de omwenteling. Het voornaamste middel om de inkomsten te versterken,
waar de nieuwe regeering aanvankelijk voor werkte, was het naasten van de posterijen, die in de verschülende steden in de handen
van régentenfamihes waren geraakt. De een na de ander stemden
alle Hollandsche steden in die maatregel toe, op Amsterdam na,
1

a

*) Het aanbod was dat de Republiek de helft op zich zon nemen, in plaats van het
vierde deel voorzien in de militaire conventies.
*) 3 Juli o. S. 1747; Letters, III, blz. 210.
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dat koppig weerstand bood. Dat gaf al geen hoog denkbeeld van
de macht van de Prins om zijn hervormingen door te zetten. Toen
begonnen er, tegen het einde van Juli, belastingoproeren uit te
breken ). In de buurt van Dordt, Gouda, Schoonhoven haalden
de boeren het zich in 't hoofd, dat de Stadhouder, van wie zij zooveel verwacht hadden, onmogehjk goedvinden kon dat men nog
voortging met hun hun zuurverdiende geld af te eischen, en er
waren troepen noodig om de belastinggaarders te beschermen.
Dit was maar een voorproefje van wat nog komen zou, maar het
deed gevoelen hoe hcht de Orangistische opwinding van het volk
in verkeerde richtingen kon uitslaan.
De Prins werkte van de ochtend tot de avond, maar het begon
al duidelijk te worden dat hij de toestand volstrekt niet beheerschte. Hij leefde in de waan dat hij heel zijn programma kon uitvoeren met behulp van de oude regenten. Van Hoey was totnogtoe
het eenige slachtoffer van de omwentehng en hij was, zooals wij
gezien hebben, onder regehechte pressie van Engeland teruggeroepen. Niet alleen was Gilles in genade aangenomen. De Witt
en Halewijn zelf waren met een gracieus gelaat ontvangen ).
Nergens werden, zooals de Stadhouders in crisisjaren hadden
plegen te doen, de stadsregeeringen van feüe Staatsgezinden gezuiverd.
Hoe is het te verklaren, dat de Prins niet begreep aan wat een
tegenwerking van de kant van zijn oude vijanden hij zijn pohtiek
door die gematigdheid blootstelde? Een eigenaardig samenstel
van idealisme en cynisme werkte op zijn houding in. Hij gevoelde
een zekere naieve eerbied voor de inrichting van maatschappij en
staat zooals hij die bij zijn leven aantrof, alsof zij van God voor
aüe eeuwigheid was geschapen. Het besef van de wisselvalligheid,
van de betrekkelijkheid van constitutioneele gebruiken en expediënten ontbrak hem ten eenemale. Geen conservatiever geest is
ooit geroepen om een omwenteling uit te voeren en hij heeft dan
ook nooit begrepen, dat de omwentehng niet afgeloopen was met
zijn eigen optreden in de traditioneele ambten van zijn geslacht.
God had hem verheven, zoo moet hij zich voorgesteld hebben,
om het vaderland uit zijn verval op te beuren en het te redden
van Frankrijk. Kon God anders willen dan dat hij die taak ver1

a

») Dayrolles aan Chesterfield, 28 Juli 1747; P.R.O.
') Dayrolles aan Chesterfield, 15 Juni 1747; P.R.O.
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vullen zou met de vanouds wettig nevens hem gestelde machten,
de Staten, de eigenlijke soevereinen van het land ? Zoo redeneerde
zijn idealistisch conservatisme. Maar tegehjk maakte een cynische
verachting voor de menschen.die de sterker geest van zijn vrouw
aan de zijne moet meegedeeld hebben, hem bhnd voor het feit dat
de regenten, die nu voor hem bukten, in hun hart vasthielden aan
andere overtuigingen en dat vruchtbare medewerking alleen te
verwachten was van gelijkgezinden. Anna hield er een philosophie
op na. Het eigenbelang zag zij aan voor de gewone, de algemeene
(irijfveer der mensehen ), en eigenbelang opgevat op de meest
grove, de meest individualistische manier. De Prins was nu zoo
machtig, hij beschikte over zooveel invloed, zooveel baantjes, dat
het klaarbhjkehjk het belang van de regenten was om naar zijn
pijpen te dansen. Meer was niet noodig. Tevergeefs trachtte nu en
later Bentinck, die in dit opzicht bewonderenswaardig klaar zag,
Hunne Hoogheden te doen begrijpen dat hun het uitvoeren van
een hervornnngspolitiek tot taak was gesteld, dat zij daartoe de
drijfkracht van een partij niet konden ontberen, een partij, d.w.z.
een groep van menschen samengehouden door overeenkomst van
inzichten nopens 's lands belang ). Willem IV en Anna dachten
altijd, dat staatsmanskunst bestond in het gebruiken van menschen als werktuigen, in het uitspelen van de eene dienaar tegen
de andere, in het overhalen van een tegenstander met een gunst.
Bentinck zelf, met al zijn gebreken een door en door rechtschapen
man, een man wie zijn overtuiging en zijn politieke eer heilig
waren, trachtte de Prinses van zijn eerhjk gemeende kritiek te
genezen met de belofte van een ambt, en beleedigde hem diep ).
Zoo konden zij en de Prins ook niet inzien, waarom zij van Gilles
of Van der Hoop, die nu toch wel begrepen zouden hebben dat
Engeland en Oranje troef was, niet even goede diensten zouden
verwachten als van menschen die vroeger oppositie hadden gevoerd. Integendeel, zulke menschen ontbrak het aan de noodige
ervaring en erger nog dan dat, zij zouden zich allicht verbeelden
dat men verphchtingen jegens hen had, zij zouden eerbied eischen
1

2

8

*) „L'intérêt propie, mobile ordinaire des hommes"; Archives, IV, I, blz. 234.
*) Het zijn die beschouwingen, in een stuk van Bentinck's hand gedagteekend 11
Juli 1748, waartegen de in de vorige noot aangehaalde uiting van de Prinses gericht is.
') Zij beloofde hem het drostschap van Breda in de laatste aan teekening bij het
hierboven bedoelde stuk: Archives, IV, I, blz. 236. Bentinck, die eerst zelf naar dat
ambt had gesolliciteerd, weigerde nu het aan te nemen.
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voor beginselen en meer zulke excentriciteiten. Hoeveel had men
in dat opzicht al niet met Bentinck te stellen!
Op het eind van Juli 1747 al overhandigde Bentinck de Prins
een lange memorie ), waarin hij waarschuwde tegen het herleven
van de oude Loevesteynsche kliek, ak men op zijn minst Gilles
en Van der Hoop niet ontsloeg en de maatregelen die het volk
verwachtte krachtiger doorzette. Gilles en Wassenaer, meende
Bentinck, behoorden zelfs vervolgd te worden wegens hun wanbedrijven in Breda. De toon van zelbewuste fierheid die het stuk
ademde moet Zijne Hoogheid uiterst onaangenaam geweest zijn.
Bentinck herinnerde aan zijn eigen aandeel in het bewerken van
de verheffing, hij sprak van zijn persoonhjke verantwoordelijkheid jegens het pubhek, dat de pohtieke beloften die hij voor en
gedurende die groote gebeurtenis had gedaan, zouden worden uitgevoerd. Maar het aanstootehjkst van al moet toch de rondborstigheid wel geweest zijn, waarmee hij te kennen gaf, dat de Oranjeliefde van het volk afhing van de wijze waarop de nieuwe regeering zich kwijten zou van haar taak en dat er reeds teekenen
waren van een reactie. De oude kliek deed haar best om alles in
de war te sturen, binnen en buitenslands, en weldra zou het volk
meenen, dat die heeren gehjk hadden toen zij zeiden: „Waartoe
een Stadhouder? Zullen daar de zaken beter van gaan? Zal een
Stadhouder kunnen maken dat wij geld hebben, en een leger,
en een vloot? E n dat bijtijds?"
Als 's Prinsen eigen aanhangers die vragen voelden opkomen, is het geen wonder dat men in Engeland aan hem begon
te twijfelen. E n te meer omdat het maar al te duidelijk bleek
dat zijn invloed op de loop van de krijgsverrichtingen nul was.
De paniek in Zeeland was bedaard , toen de Schelde voldoende
verdedigd leek door het Engelsche eskader, waarbij zich weldra
Hollandsche schepen voegden, en toen er bovendien een legertje
op de eilanden was samengetrokken. Maar het is de vraag, of de
Franschen er ooit aan gedacht zouden hebben dat waterland
bij uitnemendheid aan te tasten. In ieder geval bedreigde nu
hun hoofdmacht onder Maurits van Saksen zelf Maastricht en hier
moest Cumberland de 2de Juli slag leveren, bij Lafeld. 't Werd
1

) Utrecht 27, 28, 29 Juli 1747; d.w.z. tijdens een bezoek van Hun Hoogheden aan
die stad. Een kopie van dit stuk in de hand van de Hertog van Brunswijk ligt op het
archief te Woljenbüttel, en is in afschrift in mijn bezit. Het is dit stuk waarop Bentinck doelt in zijn latere memorie, Archives, IV, I, blz. 226.
l
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weer een nederlaag. Weer gedroegen zich de Nederlandsche troepen in 'tbizonder slecht (130). Het verbonden leger moest terugvallen op Maastricht en heel de Brabantsche grens lag open voor
de Franschen, die meteen Löwendahl Westwaarts zonden om het
beleg voor Bergen-op-Zoom te slaan.
Onmiddellijk na 's-Prinsen benoeming tot Kapitein-Generaal
hadden de Staten Waldeck aangeschreven, dat hij de bevelen van
de nieuwe opperbevelhebber moest opvolgen. Wij hebben gezien,
dat Willem IV veel kon vergeven en dat hij niet hcht raakte aan
hen die hij in politieke posten vond. Maar wij weten ook, dat hij
ten opzichte van Waldeck een gevoel van persoonhjke verongelijktheid koesterde en bovendien had zijn trouwe provincie Friesland Waldeck's rang noch zijn kommando ooit erkend. De verhouding tusschen de practische bevelhebber te velde en de theoretische strateeg in Den Haag was dus moeilijk genoeg. Over Lafeld
intusschen maakte de Prins ruzie met Cumberland meer dan met
Waldeck. Hij had van Den Haag uit raad gegeven en kon, toen die
niet was opgevolgd en een nederlaag gebeurde, niet nalaten te verstaan tegeven dat het waarom heel duidelijk was. ) Ook die verhouding was moeilijk. Bij zijn verheffing had de Prins zijn jonge zwager
in het bezit van 't opperbevel gevonden, maar het kostte hem dadelijk een zekere zelfoverwinning om zich in die toestand te schikken.
Maar onder de bevelhebbers van het Nederlandsche leger barstte de
verdeeldheid het eerst openlij k uit. Op herhaald aandringen van de
Prins zond Cumberland een detachement Nederlandsche treopen
naar Bergen-op-Zoom. Aan het hoofd ervan stelde hij Waldeck,
die, zei men, ten onrechte verzekerd had dat de Prins van Oranje
zulks verlangde. Intusschen had echter de Prins de oude generaal
Cronstrom, een man van bij de negentig, het opperbevel verleend
over alle Nederlandsche troepen tusschen Maas en Schelde en in
het bizonder met de verdediging van Bergen-op-Zoom belast. De
goeverneur van die vesting, Saksen-Hildburghausen, een van de
generaals van de promotie van 1742, wilde zijn ontslag nemen
zoodra Cronstrom zich met die uitgebreide commissie aanmeldde,
maar bedacht zich, toen hij zag dat men hem kalm het trekken *).
Waldeck het het niet bij een bedreiging. De verhouding tusschen
hem en Cronstrom, die hij wegens wangedrag bij Fontenoy had
1

') Archives, IV, I, blz. 36.
*) Aldus Bentinck, Br. Mus.; en Dayrolles, P.R.O.
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aangeklaagd, was slecht. Hij droeg het kommando over het detachement, dat hij naar Bergen-op-Zoom moest voeren, aan generaal Swartzenberg over en trok zich meteen naar Duitschland terug. Tegehjk protesteerde graaf von der Lippe, ook een van de generaals van 1742, bij een brief aan de Staten-Generaal tegen de
smaad zijn vriend en verwant Waldeck aangedaan, en nam ook
zijn ontslag. De verdediging van Bergen-op-Zoom begon niet onder gelukkige voorteekenen.
De Prins hield er, steeds van Den Haag uit, een wakend oog op.
Hij zond Cronstrom gedurig aanmerkingen en instructies (131) en
werkte letterlijk dag en nacht. Er was sprake van geweest, dat hij
in persoon naar Bergen-op-Zoom zou gaan om de verdediging te
leiden. Als men bedenkt hoe heel de last van de regeering op hem
neer kwam, hoeveel hervormingen en hoeveel administratieve
kleinigheden zijn tegenwoordigheid in Den Haag bleven eischen,
dan zal men niet verwonderd zijn dat hij zich niet in een belegerde stad ging opsluiten. Maar hij was de erfgenaam niet alleen van
de politieke, maar ook van de militaire tradities van zijn geslacht.
Men verwachtte krijgsdaden van hem. Ofschoon de Staten hem
verzochten te blijven, men wist genoeg dat hij de besluiten der
Staten inspireerde en in dit geval zocht men er vooral Anna's bezorgdheid voor zijn welvaren achter ). In Engelsche regeeringskringen oordeelde men, dat hij weinig flinkheid aan den dag legde
door in Den Haag te blijven. (132).
1

') Bentinck aan zijn moeder; Br. Mus.
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Intusschen was de crisis, waarvan ik hiervóór sprak, alm volle
gang. In de slag bij Lafeld was de Engelsche generaal Ligonier,
Franschman van oorsprong, krijgsgevangen gemaakt. Hem zonden Lodewijk XV, die de slag had bijgewoond, en Maurits van
Saksen een paar dagen later als vredebode tot Cumberland. Het
voorstel was om onderhandelingen te openen tusschen de twee legeraanvoerders. Men nam aan dat Engeland's bondgenooten hun
belangen aan Cumberland zouden willen toevertrouwen. De bedoeling van deze onverwachte manoeuvre was ongetwijfeld oprecht. In weerwil van alle successen groeide in Frankrijk het verlangen naar vrede. De successen bleven trouwens strikt tot het
land beperkt: op zee waren de Engelschen doorloopend in 't voordeel
en de Fransche koloniale handel werd met volslagen ondergang
bedreigd ). Bovendien,Maurits van Saksen, hoe schitterend zijn positie ook was, vreesde dat de minste tegenslag hem, de vreemdeling,
in ongenade zou storten. Hij hoopte dat de ongewoonheid van het
denkbeeld van een vrede door de Fransche Koningen de Engelsche
Prins aan het hoofd van hun legers gesloten, indruk maken zou
en dat Cumberland, wiens invloed op zijn vader welbekend was,
graag zou worden op diplomatieke lauweren, nu hem de mihtaire
maar niet wilden toevallen. Die berekening faalde niet. Het dramatisch voorstel, dat Cumberland onmiddehijk naar Londen doorzond, bracht groote beroering in het Engelsche kabinet. Chesterfield maakte zich op om te zorgen, dat het tot vrede leiden zou.
Cumberland had er tevens kennis van gegeven aan zijn zwager
van Oranje. ) Hem bracht het in een geweldige opwinding, 't Was
duidelijk, dat DayroüesenOnnoZwiervanHaren,indienzijal,zooals Sandwich gevreesd had, hun listige loktaai op de Prins bex

2

*) Zie E . Charteris, William Duke of Cumberland, his early life and times lyaz—
J748, blz. 342.
*) D'Aüly, Bentinck von Rhoon, blz. 61, heeft reeds aangetoond, dat Jorissen's voorstelling ( a . b l z . 189) alsof de bondgenooten onkundig gelaten werden, onjuist is.
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proefd hadden, niets hadden uitgewerkt. Hij het geen oogenblik
verloren gaan. 12 Juli schreef hij aan Chesterfield een lange, lange
brief (133), waarin hij in den breede betoogt hoe onaannemelijk,
hoe dwaas, hoe valsch, het Fransche voorstel is. De toon van die
brief heeft iets onevenwichtigs. Vol rhetorische wendingen, declamaties tegen de Franschen, grootsprakige betuigingen, uitingen
van persoonhjke gegriefdheid — het is geen stuk dat vertrouwen
inboezemt in 't gezond verstand van de sclrrijver. Hetkonzijnnut
hebben eraan te herinneren, dat de Franschen nog onlangs door
Van Hoey getracht hadden er hèm toe te krijgen zich met de vredesonderhandelingen te belasten en dat hij aan die verzoeking
weerstand had geboden, maar dat zou evengoed wat rustiger gezegd kunnen zijn. En hoe kon de Prins denken dat hij met opgewonden beschouwingen over de doortraptheid van de Franschen,
blij kend uit hun gewelddadig optreden tegen ons land, waarvan hij
zelf drie jaar te voren al gevonden had dat het zoo goed als in oorlog met hen verkeerde, *) — of over de klaarbhjkehjkheid dat het
angst voor de omkeer in de Repubhek was die hen bewoog, een
omkeer die allerwegen, in Duitschland, in Rusland, zoo'n indruk
maakte, dat het Oud Systeem in zijn voüe omvang hersteld kon
worden en dat 1748 de overwinning beloofde, — hoe kon hij denken dat hij met zulke beschouwingen het Engelsche kabinet zou
overtuigen!
Hij deed zich integendeel met deze brief onnoemelijk veel
kwaad. Chesterfield, die geen wapen beter hanteerde dan dat van
de spot, maakte er hem zonder meedoogen en zonder appèl belachelijk mee *). „Een boekdeel vol pedante redenaties", beschreef
Pelham het stuk aan Horace Walpole *), en het was wel voornamelijk op deze proeve van 's Prinsen vernuft dat hij zich baseerde,
als hij hem iets later „aanmatigend, schoolmeesterachtig, redeneerderig en koppig" noemde (134). De aanmatiging vooral was
onverstandig, want daarmee gaf hij Chesterfield een gelegenheid
om de Koning tegen hem te maken, de Koning die sedert de verheffing wel uiterst minzaam was geweest, maar die nooit van hem
gehouden had en zich vroegere strubbelingen zeker nog hcht
te binnen kon brengen. Trouwens, 't was al te duidelijk, dat de
')
•)
IV,
)
s

Vgl. hiervóór, blz. 126.
Bentinck merkt dat op, als hij in September in Londen komt, Archives,
I, blz. 74.
Coxe, Pelham A dministration, I, blz. 369.
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opwinding van de briefschrijver ten deele door zijn jaloerschheid
op zijn zwager Cumberland, 's Konings gehefde zoon, veroorzaakt
werd. Chesterfield had dan ook geen moeite om het kabinet te bewegen tot een instructie aan Ligonier, die een voortzetting van de
besprekingen mogehjk maakte, en het antwoord aan de Prins
luidde koeltjes, dat „Z. M., gezien de kritieke en onzekere staat
van zaken in Italië zoowel als in de Nederlanden, het niet verstandig achten zou de opening zonder meer te verwerpen, vooral
omdat spoedig onderzocht kan worden of zij oprecht gemeend is."
De nadere instructie voor Ligonier werd in kopie daarbijgevoegd, maar het was zeker hard te verduwen voor de Prins, dat
datzelfde Engeland, waarmee in vol vertrouwen te leven de alpha
en omega van zijn pohtiek was, een afzonderlijke handeling met
Frankrijk dwars tegen zijn protesten in doorzette. Midden in zijn
droomen van de glorie van de Koning-Stadhouder wakker geschud te worden en te ontdekken, dat hij niet de gelijke, maar
slechts het bijloopertje van de Koning van Engeland was, naar
wiens meening niet gevraagd werd, die slechts op de convenientie
van de groote Zeemogendheid passen moest, —'t was hard. 'tWas
— en dat maakte het niet zachter — wat de Statenpartij altijd
voorzien had, waar ze voor gewaarschuwd had, voorzoover haar
angst voor het volk haar toehet een woord tegen Engeland en
tegen Oranje te zeggen. Op een oogenblik dat de roes nog duurde,
dat men in weerwil van Lafeld en van 't gevaar voor Bergen-opZoom nog geloofde in de mogelijkheid van een campagne die alles
zou herstellen, was het kortweg onverdraaglijk. Bentinck schreef
aan Newcastle *) met de wanhoop van een man, die zich de rots
waar hij zijn leven op gebouwd heeft, voelt ontzinken. „Ik smeek
u, My Lord, verlos mij van de smart van deze onzekerheid, Het
zou mij wanhopig maken, als de vruchten van zooveel arbeid met
éen slag verloren moesten gaan, als men in Engeland overhaast
tot een vrede snelde, die ik me onder de omstandigheden zelfs niet
kan voorstellen, in Engeland waar het gevaar minder is, terwijl
hier waar het zooveel grooter is, men zich met niets anders bezig
houdt dan met de vraag, hoe men zich tegen de vijand te weer kan
stellen. Au nom de Dieu, My Lord, ne souffrez pas que tout soit
gaté par trop de précipitation!"
Newcastle was vol goede wil — hij had heel zijn reputatie tezeer
l

) Augustus 1747; Newcastle Papers, Br. Mus.
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op de oorlogspolitiek ingezet om gemakkelijk terug te kunnen —,
maar hij stond alleen. „De onmogelijkheid om de oorlog voort te
zetten", schreef hij aan Sandwich ) „werd gisteravond (in de kabinetsraad) betoogd door iedereen met uitzondering van mijzelf
Er werd beweerd dat wij geen middelen meer hadden. Dat Holland de uitgaven van het loopende jaar niet betalen kon. Dat er
groot gemurmureer en groote beweging tegen de nieuwe regeering
aan het opkomen is en dat als de Stadhouder niet toont dat hij even
goed kan handelen als schrijven, en dat de Repubhek de kracht
heeft zoowel als de wil, aUe gepraat niets beteekent." Er kon bij
zoo'n stemming — men voelt uit Newcastle's brief nog na, hoe
's Prinsen ongelukkig geschrijf van 12 Juli iedereen tegen hem ingenomen had — geen sprake zijn van een afwijzen van Frankrijk's
opening. Er bleek doodeenvoudig, dat het voortzetten van de oorlog voor Engeland evenals voor onze Statenpartij een kwestie van
expediency was. In het opgeschroefde gepraat over de vrijheden
van Europa en het Fransche gevaar, waar men het vorige jaar de
Repubhek nog mee had trachten bang te maken, had niemand in
zijn hart geloofd behalve het Oranjegezind gemeen waarop het
berekend was, en Willem IV en Bentinck, die er nu de dupes van
dreigden te worden. DeKoning zelf was tot gematigdheid bekeerd.
Newcastle had niet alle invloed op hem verloren, maar 't werd een
stage worsteling om hem aan Chesterfield te betwisten. Wel had
George zijn wensch te kennen gegeven, dat Sandwich, die zoozeer
tot zijn tevredenheid in Breda en in Den Haag had gewerkt, naar
Cumberland's kamp gezonden zou worden om als het tot onderhandelen kwam hem bij te staan. Maar hij was niet ontoegankelijk gebleken voor de inblazingen van de andere partij, die hem
voor Sandwich' oorlogszuchtigheid waarschuwden, en de zending
werd omgeven van waarborgen dat zij geen tweede zending naar
Breda zou worden. Newcastle zelf, wel een ijverig intrigant, maar
niet een waarlijk krachtige persoonlijkheid, raakte aan het wankelen en begon Sandwich, die inmiddels naar Den Haag was terug
gekeerd en daar zijn instructie afwachtte, op het hart te binden,
dat hij zijn oude streken ditmaal niet te pas moest brengen, dat
de onderhandelingen een eerlijke kans moesten krijgen, en dat
het er enkel op aan kwam er de Prins van Oranje mee te verzoex

») 28 Juli O.S. 1747; Br. Mus.
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nen; en in diezelfde geest beantwoordde hij Bentinck's brief ).
Maar de Prins van Oranje was niet in een bijster verzoeningsgezinde stemming. Hij had in Juli, na zijn protest tegen de onderhandelingen, twee andere kwesties in Londen ter sprake gebracht.
Ten eerste die van het Russisch subsidieverdrag; ten tweede die
van de verdediging van Bergen-op-Zoom, waarvoor hij Engelsche
hulp verzocht. Op beide punten bracht Sandwich, die 8 Augustus
in Den Haag terugkwam, het antwoord mee ). Het was geen antwoord om 's Prinsen stemming te verbeteren. Voor Bergen-opZoom had Engeland niet meer te bieden dan een vijftal Hannoversche bataillons en een Engelsch regiment uit Zeeland, dat men
„hoopte" te zullen kunnen vervangen door een uit Engeland. E n
de Russische negotiatie werd geheel afhankelijk gemaakt van de
vredesonderhandelingen. Als die mislukten, was het tijd genoeg
om aan de 30.000 Russen te denken. De eerste brief, ^ie Sandwich
uit Den Haag schreef *), het dan ook duidehjk uitkomen, dat de
Prins sedert 12 Juli niet gekalmeerd was. Sandwich — dit blijkt
vooral uit zijn vertrouwelijke correspondentie met Newcastle *)
— deelde het inzicht van Willem IV en Bentinck volkomen. Hij
hield vast aan de oorlogspolitiek en hij sprak boudweg zijn vertrouwen uit in de wonderen die de stadhouderlijke regeering in de
Repubhek verrichtte. Als men in Engeland anders dacht, dan was
dat, gaf Sandwich te verstaan zonder de naam te noemen, de
schuld van Dayrolles, en inderdaad weet die in zijn kleurlooze officieele berichten een indruk te geven van de moeilijkheden, waarmee het nieuwe regiem te worstelen had. Volgens Sandwich volgde de Prins in alle opzichten een wijze gedragslijn; deden de heilzame gevolgen van zijn optreden zich reeds door heel het staatslichaam gevoelen; er was ook een besliste verbetering in de f inancieele toestand binnenkort te verwachten.
Maar men lette in Engeland meer op zijn verslag van wat de
Stadhouder zelf gezegd had. En dat had nog averechtscher uitwerking dan de brief van 12 Juli. De Prins gaf niet alleen hoog op
van de verrichtingen en vooral van de plannen van zijn regeering,
van de moed waarmee men de schokken van Lafeld en Bergen-opZoom doorstond, hij toonde zijn gekrenktheid over de behande1
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') 28 Juli O.S. 1747; D'Ailly, a. w., bijlage V.
*) D'Ailly, a. w., bijlage XV.
') Sandwich aan Chesterfield, 11 Augustus 1747; P.R.O.
') Sandwich aan Newcastle, 15 Augustus 1747; Br. Mus.
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ling die Engeland hem aandeed in lang niet malsche termen. Als
men aan een heilzame maatregel als het in dienst nemen van de
Russen niet eens wou meedoen.achtte hij zich door Engeland opgegeven en in de steek gelaten. Vredesonderhandelingen opzetten
met een vijand die er klaarblijkelijk maar op uit was om tijd te
winnen en ondertusschen de militaire toebereidselen stil leggen,
dat was een pohtiek die hij ronduit moest afkeuren. „En hij herhaalde verscheiden keeren,dat als de zaken op die voet beleid werden, hij de dag dat hij tot Stadhouder gekozen was als de dag van
zijn grootste ongeluk zou beschouwen. Hij had dat ambt aanvaard in de hoop dat hij het aanzien en de kracht van de Repubhek zou kunnen herstellen en haar opnieuw van nut maken voor
haar bondgenooten, maar aangezien het nu scheen alsof hij geen
steun kreeg van de zijde waarvan hij daarvoor hoofdzakelijk afhing zou de macht wel spoedig weer in haar oude bedding terugvloeien en de Repubhek weer wegzinken in haar vroegere staat
van zwakheid en verwarring."
De schim van Van der Heim, als zij bij dit gesprek heeft toegeluisterd, moet wel geghmlacht hebben, dat het lot haar zoo snel
wreekte aan de man die gemeend had het zooveel beter te kunnen.
Wat de Engelsche ministers aangaat, 't was juist het bewustzijn
dat de Prins, naar hijzelf toegaf, van Engeland afhing, wat hen
onder zijn strafpredikaties zoo ongeduldig maakte. Newcastle zelf
verheelde Sandwich niet, hoezeer des Stadhouders toon ook hem
geschokt had. Men voelde in Engeland iets van de ergernis en de
verbazing van een aanzienlijk man, tegen wie een beschermeling,
die hij heeft voortgeholpen in de wereld, op een goede dag een
toon aanslaat en begint uit te varen wegens vermeend gebrek aan
égards. „Ik kan enkel zeggen", schrijft Newcastle, ) nadat hij
„your very surprising letters" van de 11de had gelezen ), „dat
's Prinsen beschouwingen over onze Fransche onderhandeling en
over de hulpbronnen van deRepubhek hier luidkeels worden afgekeurd, en dat de eenige uitwerking die zij schijnen te hebben een
verhoogde ijver is om met die onderhandehng voort te gaan. „Om
God's wil", eindigt hij die brief, „matig de Prins van Oranje, of
alles is verloren". En een paar dagen later verduidehjkt hij zijn be2
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*) „As it would now appear he had no support from the principal quarter of his dependance".
*) 4 Aug. O.S., 1747; Br. Mut.
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doeling nog ): „de taal van de Prins van Oranje vond hier geen
bijval, omdat men ze niet heel gepast vond van Zijne Hoogheid
tot de Koning, en omdat ze niet door de verrichtingen en middelen van zijn eigen land kan worden waar gemaakt". Het was voor
Newcastle, die drie maanden geleden nog zoo met de omkeer in
Holland getriomfeerd had, een netehg geval. A l wat hij doen
dorst, was trachten ohe op de golven te gieten en zijn ambgenooten voor te houden, hoe belangrijk het was een breuk met de
Prins te voorkomen en hem in de onderhandelingen mee te krijgen.
Maar in deze nood werd hem een helper gestuurd. Overwegende dat in deze crisis „met schrijven en wederschrijven" niets te
bereiken viel, zond de Prins Bentinck van Rhoon overzee om de
bondgenoot tot betere gedachten te brengen. Sandwich, die missie aankondigend, zag er een bewijs te meer in van 's Prinsen onaantastbare machtspositie, dat hij er „de provincie Holland en de
Repubhek" toe had kunnen bewegen „om hun belangen toe te
vertrouwen aan een man wiens beginselen iedereen weet dat lijnrecht tegenovergesteld zijn aan het vorig systeem". ) Ik heb geen
andere aanwijziging gevonden dat de Staten van Holland of de
Staten-Generaal in Bentinck's zending zelfs maar gekend zij n. Het is
een feit dat hij ging als 's Prinsen afgezant, met een instructie door
de Prins en niemand anders geteekend. ) Zij droeg hem op, in de
eerste plaats om de misvattingen, die men uit Sandwich verstaan
had dat in Engeland heerschten, nopens de uitputting van de Republiek, die vooral als Bergen-op-Zoom kwam te vallen beweerd
werd tot de rand van haar ondergang genaderd te zijn, — om die
misvattingen uit de weg te ruimen en een waarachtig tafereel op te
hangen van de moedige en opofferingsgezinde stemming van het
volk en de groote krachtinspanning van de staat. Hij moest, ten
tweede, daaruit afleiden, dat het dus Engeland's taak was om
mèsures van vigeur te nemen en de pogingen van de Repubhek te
ondersteunen, zich vast op een mogelijk volgende campagne voor
te bereiden (dit zag natuurlijk op de Russische troepen) en vooral
in geen onderhandelingen te treden, die de schijn zouden kunnen
1
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*j Sandwich aan Newcastle, 15 Augustus 1747; Br. Mus.
') Die instructie aan D'Ailly en Jorissen onbekend, en die niet voorkomt in het
Huisarchief of in het Br. Mus., is in een afschrift van de Hertog van Brunswijk gevonden op het archief te Wolfenbiittel en een kopje is in mijn bezit.
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wekken, „alsof men buiten volkomen concert met de Geallieerden
het werk van de vreede zoude zoeken te bevorderen". Overigens
erkende de Prins, dat de voorzichtigheid gebood een opening
van Frankrijk niet af te wijzen, maar Bentinck moest aandringen,
dat de onderhandeling zou geschieden „met volkomen overleg en
concert met de Geallieerden" en volgens een aanstonds op te stellen plan van pacificatie.
Newcastle zag de komst van 's Prinsen raadsman met bezorgdheid tegemoet. „De stemming waarin hij komt", verzucht hij,*)
„verschilt zoo hemelsbreed van de opvatting hier". Chesterfield
spotte dat Bentinck kwam „om de Koning de wet te steüen uit
naam van de Prins-Stadhouder". ) Maar alles verhep oneindig
veel beter dan Newcastle had durven hopen. In zijn volgende brief
aan Sandwich al ) kan hij schrijven, dat de zaken „in bizonder
goede toestand "gebracht zijn, „dank zij het voorzichtig beleid
van de heer Bentinck". Hij vond hem „sensible, reasonable and
perfectiy weü-disposed". Bentinck had zich door hem over menschen en meeningen laten inlichtingen en Newcastle had hem
vooral op het hart gedrukt om niet te spreken alsof de Prins geen
vrede wenschte, enkel maar aan te dringen op „concert". Het
kwam er op aan de indruk van roekeloosheid die Willem IV met
zijn brief aan Chesterfield en zijn gesprekken met Sandwich gemaakt had, uit te wisschen, en daartoe vond Newcastle de afgezant volkomen bereid. „De regel die wij aannamen, was dat de
Koning en de Prins van Oranje hand in hand samen zouden gaan
zoowel wat oorlog als vrede betreft, en wij stelden als grondbeginsel daarbij vast, dat de Prins van Oranje van harte en oprecht met
de Koning zou samenwerken om de hangende onderhandelingen
tot een goed besluit te brengen, en dat de Koning van zijn kant
zou meedoen aan de maatregelen die noodig zullen blijken om een
nieuwe veldtocht voor te bereiden ingeval deze onderhandelingen
(buiten onze schuld) op niets zouden uitloopen". Dit was een zeer
verstandig compromis, ofschoon het Chesterfield niet belette om
aan Dayrolles te schrijven: „IBentinck's last hier was om alle vredesonderhandelingen te voorkomen of te verijdelen". ) Een openlijk zich verzetten tegen vredesonderhandelingen en zelfs tegen
2
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deze vredesonderhandelingen was onmogelijk, (135) Met Sandwich
als onderhandelaar bleven er echter altijd genoeg kansen om
de onderhandelingen in feite te doen mislukken en dat Bentinck
en Newcastle dit samen bedisselden, zag Chesterfield heel juist.
Nog een wezenlijk succes voor Bentinck was het, dat hij Newcastle
bekeerde tot de urgentie van het Russische plan. Op dat punt dat
hem zoo ter harte ging, kreeg de Prins bijna terstond gewonnen
spel. 25 Augustus ging er al een instructie aan de Engelsche gezant
in Petersburg uit om samen met de Nederlandsche gezant het verdrag voor 30.000 man te sluiten.
Maar Bentinck herstelde niet alleen met Newcastle de eensgezindheid. Dat zou op zichzelf ook nooit mogehjk geweest zijn,
als hij de Koning niet had gewonnen. Maar juist bij de Koning
had hij bizonder veel succes. Het bleek, dat de verheffing de
Prins werkehjk goed gedaan had bij zijn schoonvader en dat zijn
taktische misslagen van de laatste weken de stemming te zijnen
opzichte nog volstrekt niet reddeloos bedorven hadden. De Koning weidde uit over het genoegen dat de omwenteling hem gedaan had, en legde heel gemoedehjk uit, waarom de opening van
Frankrijk maar niet zoo afgeslagen had kunnen worden: men
moest niet vergeten dat hij met een Parlement rekening had te
houden. Overigens kon men toch wel begrijpen, dat hij de belangen van zijn schoonzoon en van de Repubhek nooit zou veronachtzamen. In Bentinck's verslagen van deze gesprekken kan men
duidelijk zien, hoe hij aan de eene kant de al te groote hevigheid
van zijn lastgever onder groot vertoon van redelijkheid en schappehjkheid zocht te verhullen, en hoe hij aan de andere kant er op
uit was om de achterdochtigheid en zenuwachtigheid van de
Prins te kalmeeren door de nadruk te leggen op de voortreffelijke
gezindheid, die hij bij de Koning en Newcastle had aangetroffen.
Zondertwijfelslaagde zijn missie schitterend. De harmonie tusschen de nieuwe Nederlandsche regeering en de Engelsche oorlogspartij was hersteld en daarmee kwam die laatste tevens weer in
het bezit van de eigenlijke macht. Op een aantal conferenties met
de nünister, waar het beginsel van „concert" bij de loopende onderhandelingen met Frankrijk uitgewerkt werd, verleenden de
Koning en Newcastle Bentinck alle mogelijke steun. ) Het was
alleen zijn hevig wantrouwen in Chesterfield, dat Bentinck op het
x
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punt van de definitie van het beginsel lastig maakte, lastiger dan
noodig was naar Newcastle's oordeel. Inderdaad kreeg Sandwich
door de opdracht om van alles aan de Prins van Oranje mededeeling te doen en zijn advies af te wachten *) gelegenheid te over om
de onderhandelingen te stremmen en om er het karakter van afzonderlijkheid aan te ontnemen.Ahe drie de bondgenooten zouden
trouwens hun gezanten mee naar het legerkamp sturen en de Koning gaf gracieusehjk als zijn wensch te kennen, dat Bentinck vanwege de Repubhek zou gaan. Wel mocht Bentinck de Prins schrijven, dat hij niets behoefde te vreezen. )
Op andere punten van zijn zending slaagde hij intusschen niet
zoo volkomen. Voor Bergen-op-Zoom kreeg hij geen andere hulp
dan dat men Cumberland verzocht om als het kon met de hoofdmacht van zijn leger een poging tot ontzet te wagen, — maar Cumberland vond niet dat het kon. Hij beschermde, merkt de Stadhouder schamper op, niet alleen Maastricht, maar ook Hannover.
Ook beloofde de Engelsche regeering wel, dat zij voor een volgende veldtocht, als het er tot een kwam, opnieuw aanzienlijke quoten
beschikbaar zou stellen, maar zij specifieerde niet en gaf tevens te
kennen, dat zij haar bijdrage afhankelijk zou maken van die van
de Repubhek. Zelfs op de oorlogsverklaring aan Frankrijk, ook nu
nog een teer punt, drong zij in dit verband aan. E r zou over die
punten nog heel de winter door onderhandeld worden.
Om iets uit te richten had Bentinck zijn menschen niet slechts
van de gematigdheid van de Stadhouder moeten overtuigen, maar
ook van het weerstandsvermogen van de Repubhek. De Engelschen toch zeiden nooit—nooit openlijk tenminste, want onder elkaar erkenden zij dat volmondig —dat hun vredesverlangen voortkwam uit oorlogsmoeheid, uit geldgebrek, teleurstelling, twijfel in
hun eigen politieke en militaire leidslieden, 't Was altijd om de
zwakheid van de Repubhek, die deed vreezen, dat zij op een oogen
blik te kort zou schieten. 'tWas zelfs uit „tender regard" voor haar
en bezorgdheid wat haar overkomen mocht als Bergen-op-Zoom
eens viel, dat de Koning gemeend had de opening van de Maarschalk van Saksen niet te mogen afwijzen — zoo moest Sandwich
van Chesterfield zelf aan de Prins van Oranje uitleggen. *) Daar2

*) A.w., blz. 73.
») ,4. te>., blz. 75.
) Chesterfield aan Sandwich, 7 Aug. O. S., 1747; P.R.O.
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om had de Prins dan ook met zooveel vuur over de moedige stemming en de prachtige financieele vooruitzichten gesproken. Op
dat stramien borduurde Bentinck nu verder in de meest gedurfde
kleuren. Natuurlijk had hij aan de Koning en Newcastle het dankbaarste gehoor .Die wilden niet hever dan overtuigd worden. Chesterfield daarentegen was een hopeloos geval. Bentinck ontdekte
diens slechte gezindheid als iets nieuws en waarschuwde zijn lastgever dringend zich niet meer bloot te geven aan die man
met de gevaarlijke tong. Tot in White's koffiehuis toe, zoo vernam hij van zijn vrienden, het Chesterfield zich openlijk hooren
„dat de Repubhek aan het eind van haar ressources is ;dat zij haar
krachtinspanning niet lang meer zal kunnen volhouden; dat als
Bergen-op-Zoom overgegaan is, de Stadhouder en al zijn vrienden
de Repubhek er niet van zullen kunnen weerhouden ijlings een
toevlucht in vrede te zoeken; dat de fraaie sentimenten van de
Prins niet meer van deze tijd zijn; dat er Don Ouichotterie onder
loopt; dat men maar hoe eer hoe beter vrede moet sluiten, want
als men ermee talmt, krijgt men nog een slechtere".
Tegen al die beschouwingen, geweerhaakt met Chesterfield's befaamd sarcasme, leverde Bentinck zijn vrienden de noodige argumenten tot afweer. Hij verbeeldde zich dat hij ook op een over't geheel tot vrede neigend, maar ietwat teruggetrokken en schroomvallig man als Newcastle's broer Pelham indruk gemaakt had. Wij weten uit Pelham's eigen correspondentie beter. „Wij vragen Bentinck", zoo vertelt hij aan zijn oude vriend Horace Walpole, *)
„hoe de Repubhek de helft van de Russen zal kunnen betalen, als
ze 't al wil. Hij spreekt van opzienbarende belastingen, als 2 percent op alle roerende goederen, en op alle persoonhjke bezittingen,
al wat een man waard is; een regeling van de posterijen overgenomen door de regeering. Zij schatten dit op een aantal miljoenen sterling. Maar de nuchterder menschen in Holland denken
ten eerste, dat het moeihjk zal zijn die belasting op te brengen; en
dat het niet genoeg zal zijn als 't al opgebracht wordt. Zij verwachten niet dat zij Bergen-op-Zoom zullen kunnen houden en als
het gevallen is, zijn zij voornemens zich naar het eiland Tholen
terug te trekken en zich met derivieren onderwaterzetting te verdedigen. Waar blijft Maarschalk Saxe's leger al die tijd? Kortom,
mijn waarde heer, het is te laat om om te kijken. Verleden jaar
l

) 14 Augustus O. S. 1747; C o » , Pelham Administratie»!,
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hadden wij een beter vrede kunnen hebben dan dit jaar,en dit jaar
een betere dan volgend jaar
" E n een paar weken later
schetst Pelham in een brief aan de Hertog van Cumberland ) een
portret van Bentinck, waarvan de gelijkenis ons meer opvalt dan
het hem gedaan zou hebben, had hij 't kunnen zien: „ . . . . hij
spreekt hierover (over de goede staat van verdediging, waarin
Breda zich bevindt) op dezelfde manier als over andere zaken, uitgaande meer van zijn ijver en goede bedoelingen dan van een
diepgaande kennis van de sterkte en de vermogens van zijn land..
Hij lijkt een door en door eerhjk en goedgezind man, door overtuiging en genegenheid aan de Stadhouder verknocht, en die daarom elk ding goed of slecht, uitvoerbaar of onuitvoerbaar noemt
naar gelang het volgens zijn opinie meer of minder tot het versterken van die partij kan bijdragen".
De buitengewone belasting van 2 % op het vermogen, de milde
gift, zooals zij genoemd werd, die Pelham hier aanroert, was een
maatregel die in 't begin van Augustus al op het tapijt was gekomen en om welke door te zetten de Prins al zijn invloed, al zijn
gezag aanwendde. Het was een maatregel die algemeen de aandacht trok en die Bentinck als het ware tot de toetssteen van het
financieel beleid van zijn regeering zocht te maken. Telkens hepen
er geruchten, dat de tegenstand te sterk bleek. *) Dan triomfeerde
Chesterfield. Maar vlak vóór hij huiswaarts toog, had Bentinck
de voldoening van te kunnen rondvertellen dat het besluit erdoor
was. De Prins deelde het in een eigenhandige brief mee aan Newcastle. Het werd als een nederlaag van de vredespartij ook in Engeland beschouwd.
Maar Bentinck was nog niet weg, toen er een ander bericht
kwam, dat de vredespartij zelf tenminste voorstelde als de bevestiging van haar ergste vreezen. 't Was het bericht van de val van
Bergen-op-Zoom (16 September). Zeker, de stad was al lang opgegeven als er geen ontzet kwam opdagen en Cumberland bleef
hardnekkig weigeren om met de hoofdmacht van het verbonden
leger van Maastricht weg te trekken. Maar men had de overgave
nog in geen weken verwacht. ) De zaak was dan ook, dat het garnizoen zich had laten verrassen en alweer waren de wapenen van
l
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») 8 Sept. O.S. 1747; a. w., blz. 374.
*) Zie b.v. mijn bijdrage De agent Wolters over de woelingen van 1747 en 1748 in
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de Republiek niet alleen onfortuinlijk geweest, maar met smaad
bevlekt. De stokoude Cronstrom werd algemeen beschuldigd van
het ergste wanbeleid en men preste de Stadhouder van alle kanten om hem voor een krijgsraad te brengen. Die van wat er voorafgegaan was op de hoogte waren, moesten wel denken dat de
Prins geen gelukkige hand had gehad bij zijn vervulling van het
eerste belangrijke kommando dat hij had moeten bezetten, en dat
het nauwelijks de moeite was geweest om de Prins van Waldeck
voor baron Cronstrom de dienst uit te jagen. (136) Maar het volk
wist van dat alles niets en weer ging de kreet van verraad op en
begonnen er opstootjes, hier en ginds, tegen de Katholieken, tegen
de magistraten. Iedere groote beroering kwam nog automatisch de
de Prins van Oranje ten goede. De schrik en de woede over Bergen-op-Zoom zochten uiting in een eisch dat zijn macht versterkt
zou worden. Het woord soevereiniteit weerklonk. ) Maar men
stelde zich ten slotte tevreden met de erfehjldieidsverklaring van
het stadhouderschap in mannelijke en vrouwelijke hjn van de Staten af te dwingen, volgens een plan dat Bentinck al gedurende de
Zeeuwsche reis met Van Citters had ontworpen. Bentinck, die toen
dat gebeurde, weer terug in Den Haag was, schreef triomfantehjk
aan zijn moeder, of de sléchtgezinden in Engeland nu nóg zouden
beweren dat de val van Bergen-op-Zoom de nieuwe regeering verzwakken zou I ) Hij had er een paar moeilijke laatste dagen in Engeland door gehad, al was hij ook versterkt door zijn broer Charles, expressehjk overgezonden om verzekeringen te geven dat de
ramp geen verschil maakte in het vaste toekomstvertrouwen van
de regeering. „Bentinck", schreef Chesterfield aan Dayrolles, )
„talks more extravagantly than ever poor Lord Stair did. Bergenop-Zoom is geen verhes. De Hollanders hebben meer middelen dan
ze noodig hebben. E n al verloren ze van 't jaar ook een provincie
of twee, dan zullen ze dat en nog veel meer het volgend jaar terugwinnen". De erfehjkheidsverklaring gaf de Koning groot genoegen
Maar Pelham merkte op dat het wel leek, of de politici in Holland
meer dachten om de vraag wie het land zou regeeren en hoe, dan
om het land dat geregeerd moest worden zelf. *)
Wat daarvan zij, Bentinck's missie had, zooals wij zagen, haar
x
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') De Agent Wotters, enz., blz. 67.
*) 8 Oct. 1747; Br. Mus.
*) 11 Sept. O.S.; 1747; Letters, III, blz. 223.
') Coxe, Pelham Administration, I, blz. 377.
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doel bereikt. De eendracht tusschen de twee Zeemogendheden was
hersteld, in naam op de grondslag van een vredespolitiek; inderdaad waren de nieuwe onderhandelingen met niet meer oprecht
vredesverlangen aangevat dan die van Breda een jaar te voren.
Nog voor Bentinck de terugreis aanvaardde, was er een dépêche
van Sandwich uit het hoofdkwartier gekomen, gedagteekend 11
September, ) met het verslag van een onderhoud, dat hij te Luik
gehad had met Puysieux zelf, die de besprekingen van de Fransche kant moest voeren. Van het schoone denkbeeld, dat de veldheeren aan het hoofd van hun legers de vrede zouden sluiten,
kwam in de praktijk bitter weinig terecht. E n de diplomaten
brachten de zaak niet verder. Hoe hard het Sandwich ook gevallen moet zijn, hij moest te verstaan geven dat Engeland, als het
niet anders kon, wel bereid gevonden zou worden om Cap Breton
op te geven. Maar er waren nog andere moeilijke punten genoeg.
Puysieux legde veel nadruk op de intieme verstandhouding tusschen Frankrijk en Spanje en hield vast aan de eisch van een vorstendom voor Don Philips. Sandwich van zijn kant stelde het gesprek voor als niet meer dan een inleiding tot een algemeen congres, en het bijeenroepen van zulk een congres in Aken was ten
slotte het eenige punt waarover hij en Puysieux het eens werden.
Chesterfield verklaarde zich in zijn antwoord aan de gezant „ten
hoogste verwonderd over de wending die de onderhandehng genomen heeft", ) maar Bentinck verheelde de gehate minister
nauwelijks, hoeveel genoegen het hem deed.(137) Sandwich had
gedaan wat zijn eigenlijke lastgevers van hem verwachtten en beroemde er zich op — in de veilige correspondentie met Newcastle ")—als op een groot diplomatiek succes.Frankrijk had nu toegegeven op het punt van de toelating der bondgenooten dat in Breda zoo'n moeilijkheid had gemaakt, en Engeland kon er toch altijd
zeker van zijn, dat zijn macht en natuurlijk overwicht het onder
zijn bondgenooten op zóo'n vergadering de leiding zouden gex

2

ven. (138).

„Bentinck gaat naar Aken", gromde Chesterfield, ) (hij wist
niet dat het op verlangen van George II zelf wasl) „niet om te
4

*} Aan Chesterfield; uitgegeven door Beer, Holland und der OesUrreichische Erbfolgekrieg, bijlage XIV.
•) 8 Sept. O.S., 1747; P.R.O.
») Richelle, 15 Sept. 1747; Br. Mus.
«j Aad Dayrolles, 11 Sept. O.S., 1747, Letters, III, blz. 224.
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trachten de 'vredesonderhandelingen te bevorderen, maar om ze
in 't niet te laten loopen." Zelf voelde de minister zich buiten de
herstelde harmonie gesloten. Zijn departement — want onder zijn
departement viel de Repubhek toch — was hem door zijn collega
voor het Zuiden vrijwel uit handen genomen. Alles ging buiten
hem om. Hij mocht Sandwich nog zoo nadrukkelijk schrijven dat
vrede een vereischte was, maar wat Newcastle de gezant schreef,
dat wist hij niet, wat Bentinck met hem bekonkelde, of Chavannes, de Sardinische gezant in Den Haag, een groot vriend van
Bentinck, — dat alles werd voor hem verborgen gehouden. Het
was een situatie, die een verantwoordelijk minister in onze tijd
geen week verdragen zou. Ook Chesterfield, die in Juli had kunnen schrijven: „I execute orders quietly, and give no advice", *)
•— een uiting die hcht werpt op het verschil in de positie van een
minister toen en thans —, ook Chesterfield begon er ernstig over
te denken af te treden. Hij zag de zaken somberin. „Heat, prejudice and obstinacy", schreef hij aan zijn trouwe Dayrolles, „hurry you on in Holland; incapacity leads, or rather misleads, us
here". *) En in dezelfde stemming *): „De hertog van Newcastle
denkt evenzeer ten onrechte dat hij de bekwaamheid, als de Prins
van Oranje dat hij de middelen heeft om de oorlog voort te zetten". Was het niet beter de hertog van Newcastle de baan vrij
te laten en de wereld tot getuige te nemen, dat hij het was die Engeland ten verderve voerde ?

>) A. w., b l z .
*) A.w.,
») A.

blz.

211.
230.
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XIX
Voorshands, al kan hij zich nauwelijks met de hoop gevleid hebben dat zij uitgevoerd zouden worden, was Chesterfield nog
machtig genoeg — en inderdaad, al zijn ambtgenooten op Newcastle na waren het met hem eens — om de prachtigste dépêches
af te zenden, waarin de noodzakelijkheid van vrede met de meest
mogelijke nadruk werd betoogd. In weerwil van al wat de beide
Bentincks hadden beweerd, haalde de minister in een dépêche van
11 September O. S. aan Sandwich ) het verhes van Bergen-opZoom als een doorslaand bewijs voor die noodzakelij kheid aan. Het
was waarlijk een komische situatie. Twee Nederlandsche diplomaten, die uit alle macht verzekerden dat het er niet op aan kwam
en een Engelsch minister zoo ontdaan over het gevaar van ons
land, dat hij vrede de eenige uitweg achtte, 't Is waar, dat er nog
een derde Nederlandsche diplomaat was, de gezant der Staten,
Hop, bijna vergeten onder het regiem van persoonlijke zendelingen van de Stadhouder, en die behandelde het geval niet en bagatelle. In de genoemde dépêche spreekt Chesterfield van algemeene
ontsteltenis in Holland op grond van het feit dat Hop in opdracht
van de Staten een memorie had aangeboden om hun nood uiteen
te zetten en op onnnddelhjke hulpzending aan te dringen—„which
Your Lordship knows is not possible". — De Bentincks, die
zeer goed begrepen welk gebruik er van zulk een verzoek gemaakt
zou worden, waren dan ook zeer gebelgd op Hop wegens die daad.
Even kwam de tegenstelling aan het hcht, die wel onder de stroom
der gebeurtenissen bedolven lag, maar die volstrekt niet verdwenen was, tusschen de Stadhouder met zijn aanhang en wat de
tot vrede neigende Engelsche ministers nu „het bezadigde deel
van de Nederlandsche natie" begonnen te noemen. Men kan waarnemen, dat mannen als Chesterfield en Pelham met heimwee aan
de Statenregeering begonnen terug te denken. Horace Walpole
x
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trachtte er Cumberland zelfs toe te krijgen om zich aan het hoofd
van de Staten-oppositie tegen des Stadhouders oorlogspolitiek te
stellen.*) De Whigs — afgescheiden van de groote kwestie van
het oogenblik — voelden een zekere verwantschap met de regenten-ohgarchie. Dat bhjkt uit hun spotnaam voor Willem IV
— en 't was er een die ook zijn eigen aristocratische aanhangers
in een gevoehge plek trof — „the Prince of the mob" ).
Maar Sandwich stoorde zich aan Chesterfield's instructies niet
veel. Volgens deze moest hij zich twee voorname oogmerken stellen ): „Ten eerste moet gij aan de ministers der bondgenooten"
— de bedoeling is aan de regeering der Repubhek en aan de gezanten van Oostenrijk en Sardinië in Den Haag, die hun vorsten
ook op het congres van Aken zouden vertegenwoordigen — „het
belang voorhouden van hun oprecht en ernstig samenwerken met
Z. M. in het gewenschte werk van een redelijke vrede. Ten tweede,
moet gij hun aanbevelen de noodige militaire toebereidselen, wat
ook het verloop der aanstaande besprekingen zij, niet uit te stellen." Slechts het laatste punt trachtte de gezant eerhjk na te leven.
Had hij door het dreigend vooruitzicht van een breuk tusschen
zijn regeering en de Prins van Oranje een oogenbhk heel zijn pohtiek in gevaar gewaand, het succes van Bentinck's missie had
hem niet weinig opgemonterd. Met al zijn oude ijver en als steeds
achter de rug van zijn eigenhjke chef om in overleg met Newcastle
werkte hij dus voor de campagne van 1748, die nu dan eindelijk
alle verhezen van de vorige jaren zou herstellen. Zijn antwoord *) op
de instructie die ik aanhaalde was, dat de Prins van Oranje het gewenscht achtte alvorens men op het congres te Aken de Franschen ontmoette onderling een conventie voor een nieuwe veldtocht tot stand te brengen en daartoe gaf Chesterfield zijn fiat, *)
ofschoon wel niet zonder mentale reserves. In ieder geval begonnen nu de Griffier onder toezicht van de Stadhouder voor de
Staten, baron Reischach voor Oostenrijk, graaf Chavannes voor
Sardinië en Lord Sandwich voor Engeland de onderhandelingen
over contingenten en subsidies en verdeehng van onkosten en
2
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J Coxe, Horatio Walpole, II, blz. 207, aangehaald bij Jorissen, Lord Chesterfield
enz,, blz. 205.
) Trembley aan de gravin van Portland, Dec. 1747; Br. Mus.
*} Chesterfield aan Sandwich, 11 Sept. O.S. 1747; P.R.O.
') Sandwich aan Chesterfield, 26 Sept. 1747; P.R.O.
•) Chesterfield aan Sandwich, 25 Sept. O.S. 1747; P.R.O.
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kommando, waarmee in de coalitie-oorlogen van de 17e en 18e
eeuw gemeenlijk een gedeelte van de winter werd gesleten.
De Prins van Oranje had in zijn eerste onderhoud met Sandwich over deze zaak al te kennen gegeven, dat hij bereid was
de bijdrage van de Repubhek tot 70.000 man op te voeren, mits
Engeland evenveel troepen stelde. Als Sandwich zich vleide met
de hoop, dat de onderhandelingen door dat weidsch gebaar vergemakkelijkt zouden worden, kwam hij bedrogen uit. Chesterfield
weigerde beslist boven de 63.000 man te gaan, die hij in eerste
instantie genoemd had. Hij vond dat ruimschoots genoeg en verklaarde dat hij niet inzag, waarom de bijdrage van Engeland tot het
leger in de Nederlanden gehjk aan die van de Repubhek zou moeten zijn, want op alle ander gebied—ter zee, subsidies aan de bondgenooten — droeg Engeland onvergelijkelijk zwaarder lasten ).
Maar tegelijk gaf hij koeltjes te verstaan, dat hij sterk twijfelde
aan het vermogen van de Repubhek om dat aanbod gestand te
doen ). Sandwich wist heel goed dat Chesterfield, gewapend met
de berichten van Dayrolles, in de kabinetsraad ontzaghjk veel
kwaad stichtte door op die wijze alle beloften en verkeringen
van de nieuwe Nederlandsche regeering in twijfel te trekken. Zelf
geloofde hij vaster dan ooit in de herboren Repubhek. Eind Augustus was een vriend van Newcastle, de Saksische gezant bij het
Engelsche hof, graaf Fleming, door Den Haag gekomen en met
ware voldoening had Sandwich aan zijn beschermer, die ook maar
al te vaak naar Chesterfield scheen te luisteren, bericht ) dat naar
het oordeel van deze onpartijdige toeschouwer, die met de Prins
van Oranje en vele anderen had gepraat, noch Bentinck noch hij
(Sandwich) „éen stap te ver zijn gegaan in de inhchtingen die wij
nebben gegeven omtrent de kracht, de middelen of de goedgezindheid van deze regeering en de macht en het aanzien van de
Stadhouder."
Maar met zulke algemeene uitspraken kon hij op den duur niet
volstaan. Chesterfield drong aan op precieze opgaven omtrent de
krijgsmacht van de Repubhek en de voortgang van haar wervingen *) en als Sandwich' antwoorden uit de mond van de Prins op1
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*) Chesterfield aan Sandwich, 30 Oct. O.S., 10 Nov. O.S. 1747; P.R.O.
") „H. M. hopes.... that the other resources of the Republiek will be found to have
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gevangen vaag blijven, begint ook Newcastle in blijkbare ongerustheid allerlei netelige vragen te stellen. Vooral tegen het einde
van het jaar heerschte er een mismoedige en geprikkelde stemming
in Londen, waaraan Newcastle zich niet onttrekken kon. In een
brief van 18 December O. S. *) herinnert hij eraan, hoe hij zijn pohtiek op de verwachtingen en de plechtige verzekeringen van de
heilzame omkeer in Holland gebouwd heeft en gaat voort: „I am
sorry to say, my expectations, if not disappointed entirely in this
respect, are at least suspended; but I am yet willing to hope such
measures may be taken by your rowzing up the attention of the
Stadtholder and representing to my good friend Bentinck the
alarms we have here trom their inactivity". De vragen die Sandwich aan Bentinck moest voorleggen, betroffen de berechting van
de officieren die zich te Bergen-op-Zoom en bij andere gelegenheden misdragen hadden—de langzaamheid en slapheid waarmee
daarbij te werk werd gegaan, maakten in Engeland een verbazend
slechte indruk ) —; de recruteering van onvoltallige regimenten;
de voortgang van de onderhandelingen over huurtroepen die Onno Zwier van Haren in Zwitserland voerde, alsook van onderhandelingen over Brunswijksche troepen; en zoo meer. Sandwich vond
de antwoorden bemoedigend, Newcastle vond ze onbevredigend;
en zijn oordeel laat zich beter berijpen, hoe hoog van toon het
briefje ook was, waarmee Bentinck zijn antwoorden begeleidde
en waarin bij Newcastle bezwoer toch geen waarde te hechten
aan de lasterpraatjes van Chesterfield, die er hem duizend meer
zou leveren als hij zag dat ze doel troffen, want hij had er een onuitputtelijke bron voor — versta: Dayrolles. Inderdaad waren er
andere redenen voor ongerustheid genoeg. Klachten van Commodore Michell, die nog steeds met zijn eskader op de Schelde lag,
over de staat van weerloosheid van Walcheren, waarvan de graaf
van Nassau, die daar juist het kommando op zich was komen
nemen (139), hem zelf gezegd had dat er in al de maanden van
het nieuwe bewind niets aan verbeterd was; over een paniek in
Middelburg om een gerucht (dat ten slotte uit de lucht gegrepen
bleek) van een Fransche overval van Oudenbosch; dat alles,
klaagt Newcastle *), begint de menschen hier te vervelen: „zij die
2
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hun meeningen nog niet openlijk en formeel hebben uitgesproken, verklaren zich nu ronduit voor Maarschalk Saksen's vredesplan . . . . Wat mij betreft, ik heb mijn best gedaan,.... maar ik
moet materiaal hebben om mee te werken. 32.000 man is al wat
men gelooft dat de Repubhek te velde kan brengen."
Maar eindehjk was Sandwich dan toch in staat het gevraagde materiaal te leveren. 2 Januari 1748 schreef hij aan Chesterfield ), dat van de augmentatie van 30.000 man (naar men zich
herinnert in Mei van het vorige jaar besloten) nu 23.052 man in
soldij genomen en 11.677 al in het land waren, —een samenraapsel van Hessen, Nassauers, Saksen, Würtzburgers, Zwitsers,
Schotten. Van Haren was nu ook geslaagd in Zwitserland, dat was
nóg 4800 man; en dan waren er hier en ginds nog onderhandelingen gaande, die de 30.000 zoo zeker als iets niet maar zouden vol
maken maar overschrijden. De Prins was van plan zich niet angstvallig aan die limiet te houden, maar meer troepen te nemen als
hij ze krijgen kon. 16 Januari wist Sandwich het nog veel mooier
te maken en 26 Januari eindehjk werd het zoo meesleepend schoon
dat Newcastle zijn geestdrift niet meer bedwingen kon en de Koning zelf zijn hooge voldoening uitsprak.
Het bleek, dat men in Den Haag aan een grootsche reorganisatie van het leger werkte. In Engeland mocht men spotten om een
algemeene officierspromotie op ongekende schaal die juist in die
dagen werd afgekondigd — niet minder dan veertig generaals van
de infanterie kwamen er nu: 't was of Willem IV de adel van de
landprovincies wou laten zien dat hij het toch nog beter kon dan
Van Rechteren —, men wilde ernstig bezuinigen ook. De gevangenen in Frankrijk, een leger naar men weet, kwamen nog steeds
ten laste van de Staten, die voor hen betalen moesten zonder eenige dienst van hen te trekken. (140) Zij zouden op halve soldij gebracht worden en met het zoodoende uitgespaarde geld woh men
een fonds vormen om de onkosten te bestrijden van de reorganisatie, die hieruit bestaan zou, dat men de débris van de oude bataülons tot heele bataillons zou samenvoegen, en aangezien daarmee de voet van het leger verminderd zou worden, wilde men
vreemde troepen aanwerven waar men ze maar krijgen kon, tot de
oude getalssterkte bereikt was, en buiten en behalve dat alles
x
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kwam dan nog de augmentatie van 30.000 man, die de heele
krijgsmacht van de Repubhek op 120.000 man zou brengen ). Dat
getal van 120.000 was indrukwekkend. Newcastle vond een berekening dat het verbonden leger bij de opening van het krijgsseizoen 130.000 man zou teüen (50.000 Engelschen en evenveel Oostenrijkers, schreef Sandwich (141), voor de Nederlanders dus maar
30.000 latende) te bescheiden; „ik denk eer 140.000"', zei hij *),
en weldra: „te naastebij 150.000".*) Maar die getallen waren
maar voor eind Maart of begin April. Ze zouden snel aanzwellen
en als de Russen kwamen, eind Mei of begin Juni, dan zouden de
Franschen in de Nederlanden 194.000 man tegenover zich vinden.
Ja zelfs daarmee hield de ambitie van de Prins niet op. In Februari sprak hij van Keulsche en Munstersche troepen die, als Engeland wou meedoen, boven de inmiddels vastgestelde contingenten zouden worden aangeworven en die het leger tot 210.000 man
zouden brengen *). In ieder geval stond het vast, meende Sandwich, „that by the measures they have alheady taken" — zonder
die Keulsche en Munstersche troepen dus —" they are able to go
greatly beyond the number of 66.000 effective men including the
Russians ). Their augmentation of 30.000 men is actually now
above 33.000, and the Prince is still engaging troops wherever they
are to be had."
Toen Sandwich dit schreef, was de militaire conventie eindehjk
geteekend, en ook dat had de stemming van de oorlogspartij verbeterd, maar vlot was het allesbehalve gegaan. Engeland's weigering om zijn contingent op 70.000 man te brengen had van de aanvang af de atmosfeer bedorven. De ijverigste voorstanders van de
alliantie hadden er het vastst op gerekend dat men de Prins hierin
ter wille zou zijn. 't Werd als een zaak van prestige beschouwd, te
meer toen de Prins om Engeland tot een gunstige beschikking te
stemmen een stap deed, die men verwachten mocht dat daarginds bijval vinden zou. 31 October 1747 gaf hij een schriftelij ke
verklaring af ), waarbij hij beloofde al zijn invloed te zullen aanwenden om van de Staten gedaan te krijgen, dat zij bij de aan1

6
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>) Sandwich aan Chesterfield, 16 Jan. 1748; P.R.O.
*) 22 Jan. O.S. 1748; Br. Mus.
') 29 Jan. O.S. 1748; Br. Mus.
*) Sandwich aan Newcastle, 6 Febr. 1748; Br. Mus.
•) De Nederlandsche quote volgens de inmiddels tot stand gekomen conventie.
') Gedrukt bij D'Ailly, a. w., blz. 189.
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vang van de nieuwe veldtocht (als men niet vóór die tijd te Aken
tot een schikking was gekomen) aan Frankrijk de oorlog zouden
verklaren. Om zeker te zijn van succes evenwel, nam hij aan, dat
Z. M. hem helpen zou door hem in staat te steüen op een onbetwistbare meerderheid van de krijgsmacht in de Nederlanden te
wijzen.
Het antwoord van Chesterfield (30 Oct. O.S.) was niet weinig
verkillend geweest. Daar was ten eerste die beleedigende twijfel aan
de ernst van het Nederlandsche troepen-aanbod. Dan kon het de
Prins niet anders dan hoogst onaangenaam treffen, dat de Engelsche minister met geen woord zijn voldoening uitsprak over de
schriftelij ke toezegging nopens een oorlogsverklaring. Integendeel,
op een verzoek van de Prins om consideratie voor de grieven van
Nederlandsche koopheden, op wier schepen in de Amerikaansche
wateren en ook dichter bij huis door de Engelschen beslag was gelegd, antwoordde Chesterfield met de tamelijk onplezierige opmerking, dat zulke klachten enkel maar bewezen, hoe wenschehjk het was dat een oorlogsverklaring aan Frankrijk een eind aan
de ondraaglijke misbruiken van de Nederlandsche handel zou
maken. Dit was een teer punt. *) Het eerste verzoek dat Willem
D7 na zijn verheffing tot de Engelsche gezant had gericht, gold
deze zelfde kwestie. ) Die gedurige belemmering van hun handel, zoo had hij gezegd, heeft groote invloed op de stemming
van „menschen van veel gewicht hier te lande", en als men
aan die klacht tegemoet wou komen, „it would greatly strengthen his hands". Het behoeft geen betoog, dat het inderdaad van
het uiterste belang was voor de Oranjepartij, te kunnen verklaren dat zij door haar connectie met Engeland in staat was voordeelen voor de Nederlandsche handel te verkrijgen. Maar Chesterfield was er volstrekt niet op uit „to strengthen the Prince's
hands" en zoo werd er niets gedaan om het ongenoegen van de
Amsterdamsche beurs te stillen. (142)
Men doet de Engelsche staatsman zeker wel geen onrecht, als
men aanneemt dat die bedoeling achter zijn onwil om de Prins te
gerieven stak. Bentinck althans zag in de dépêche van 30 October O. S., die Sandwich hem het zien, een klaar bewijs dat Chesterfield het erop toelei een Fransche vrede klaar te stoven en hij
2

') Vgl. hiervóór, blz. 190.
•) Sandwich aan Chesterfield, 16 Kei 1747; P.R.O.
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schreef dat ontewimpeld aan Newcastle *) op de toon van bittere
hartstochtelijkheid die hem eigen was. Het is zeker, dat er over al
die kwesties van beleid in Londen in de raad der ministers hevige
strijd werd gevoerd en zoolang Chesterfield in het kabinet bleef,
kon men nooit weten, of zijn inzicht het op het een of ander punt
niet van dat van de oorlogspartij zou winnen. De aandrang van
Bentinck en van Sandwich b. v. werkte uit, dat Newcastle en de
Hertog van Cumberland op het laatst van November hun best deden om de vermeerdering van het Engelsche contingent tot 70.000
man alsnog door te zetten. Cumberland, die juist uit Den Haag
kwam, scheen overtuigd dat de Repubhek in staat zou zijn zelf dat
aantal troepen te leveren en zijn berekeningen maakten veel indruk,
ja de zaak was vrijwel beklonken, toen er een brief van Sandwich
binnenliep, waarin die gewag maakte van een compromis-voorstel dat de Prins van Oranje hem aan de hand gedaan had, dat
nl. Engeland en de Staten samen 6000 Brunswijkers die hem aangeboden waren in dienst zouden nemen en daarmee elk zijn quote
tenminste tot 66.000 brengen. Hiermee was al het goede werk van
Cumberland en Newcastle ongedaan gemaakt. Chesterfield was er
dadelijk bij om te betoogen, dat de Prins nu dus zelf het getal van
70.000 had opgegeven en het bleef bij het compromis van 66.000,
hoezeer Sandwich ook tegenstribbelde dat het zoo niet bedoeld
was. *) De Prins, vond Newcastle, had het enkel aan zijn eigen
ongestadigheid te wijten, als de zaak zoo was geloopen, en hij het
duidelijk doorschemeren dat Bentinck's toon hem geprikkeld had
en dat hij vond dat men in Holland wel eens beginnen mocht met
op de eigen tekortkomingen te letten.
Maar dit alles was nog niets vergeleken met de groote moeilijkheid van het kommando. De Prins had dadelijk zijn verlangen te
kennen gegeven om samen met de Hertog het opperbevel over
het verbonden leger uit te oefenen. Cumberland zelf had gedurende zijn verblijf in Den Haag daar geen stellig bezwaar tégen gemaakt, maar Chesterfield berichtte Sandwich in de meest besliste
termen, dat er geen denken aan was dat de Koning tot zulk een
regehng ooit zijn toestemming zou geven. Een gedeeld opperbevel
was op zichzelf een te gevaarlijk iets, kon bij alle vriendschap te
») 14 Nov. 1747; Br. Mus.
*) Newcastle aan W. Bentinck, 24 Nov. O.S. 1747; Sandwich aan Newcastle. 25
Nov., 1 Dec. 1747; Br. Mus.
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licht tot oneenigheid leiden (en Sandwich die dit las, wist zoo goed
als Chesterfield die het schreef, dat de vriendschap tusschen de
twee zwagers bij de afgeloopen veldtocht al geleden had!) kortom
de Koning zou niet dulden, dat Cumberland iets van de volheid
van zijn kommando inboette. Sandwich kende de Prins goed genoeg om bizonder weinig lust te hebben zich met die uiterst pijnlijke zaak in te laten. Maar in de eerste dagen van December kreeg
hij categorische instructie het onderwerp aan te roeren. Als eenige
tegemoetkoming aan de Prins mocht hij voorstellen dat die het
legercorps bij Breda — daar zouden de Nederlandsche troepen
verzamelen — zou aanvoeren, zoolang dat afzonderlijk van de
hoofdmacht optrad. „Ik heb althans de voldoening", berichtte
hij, *) „dat ik erin geslaagd ben er de Stadhouder toe te krijgen
met de grootste kalmte over de zaak te spreken", — een opmerking die boekdeelen spreekt over de sternming waarin de Prins
de kwestie gemeenlijk benaderde. Maar hoe kalm ook, en hoe
vol van „the most thorough duty and attachment to H. M.",
de Prins verklaarde met de meeste beslistheid, „dat zijn eed aan
de Staten hem verplichtte geen van de prerogatieven van het stadhouderschap op te geven; dat dat ambt hem volgens zijn opvatting aanspraak gaf op gelijkheid van kommando met Z. K. H.,
en dat hij derhalve geen vrijheid bezat om de regeling in uw
instructies voorgesteld te aanvaarden."
Wij die gezien hebben hoe hardnekkig Willem IV jaren achtereen geweigerd had, wat hij voor de aanspraken en de eer van zijn
Friesch stadhouderschap hield, te krenken door met een te lage
rang in het Staatsche leger genoegen te nemen, wij die weten hoe
hij naar krijgsroem haakte en hoe het voorbeeld van de KoningStadhouder hem immer voor oogen stond, wij kunnen hcht begrijpen wat een enorme afmetingen deze kwestie in zijn verbeelding aannam. En toch was hij een oogenblik bereid haar te laten varen, maar dat enkel, en zeker niet zonder veel strijd, om zoodoende op een ander punt dat hem ter harte ging een Engelsche
concessie te winnen. Dat andere punt betrof de garnizoenen van
vestingen die in het komende jaar belegerd mochten worden.
Sandwich was hevig geprikkeld, en noemde het een staaltje van
hoe er onder het Orangistisch regiem gewerkt werd, ) omdat de
2

») Aan Chesterfield, S Dec. 1747; P.R.O.
*) Aan Newcastle, 22 Dec. 1747; Br. Mus.
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Prins dat punt pas ontdekt had toen het ontwerp van de conventie al zes weken in handen van de Griffier was, en er nu over sprak
alsof alles in belangrijkheid daarvoor moest wijken. Inderdaad
was het niet onbelangrijk. Het Engelsche plan bepaalde, ) dat
garnizoenen geleverd moesten worden door de mogendheid aan welke de vesting toebehoorde, en dat wel buiten haar quote voor het
verbonden leger; versterkingen moesten evenzoo behandeld worden. De Prins verlangde nu, dat als er voor een dreigende belegering versterkingen noodig waren, die in gelijke verhoudingen door
de bondgenooten zouden moeten worden geleverd. Dit was van belang, omdat de eenige vestingen die nog bedreigd konden worden
de Staatsche waren, en men weet wat een groot gedeelte van de
Nederlandsche strijdkrachten al met de barrière-vestingen in handen van de Franschen was gevallen en hoe bitter Van der Heim
zich beklaagd had over de onwil van de Engelschen om hun eigen
troepen daarin te wagen (143).
Een paar dagen nadat hij dit bezwaar in tegenwoordigheid van
de Raadpensionaris, de Griffier en Willem Bentinck, op de meest
formeele wijze dus, te berde had gebracht, *) verklaarde de Prins
zich bereid met de voorgestelde regeling van het kommando
genoegen te nemen, „in hopes", zooals Sandwich het vaag uitdrukt, ) „of using it as an argument to prevail with H. M. to accept of his proposal with regard to the garrisons of those places
which shall be in danger of a siege, and which he and ah those
about him have most extreamly at heart". De Prins maakte van
het artikel betreffende de garnizoenen echter wel degehjk een volstrekte voorwaarde voor zijn afzien van het gehjke kommando.
Dit blijkt uit zijn eigenhandige schriftelijke verklaring, die Sandwich opzond. ) De vreugde waarmee Chesterfield in zijn antwoord ) verklaarde acte te nemen van Z. H.'s besluit om zich
met het kommando over het legercorps van Breda tevreden te stellen, was dus wel wat voorbarig, of huichelachtig, want de dépêche
voer voort: „maar aangezien Z. H. dit afhankehjk schijnt te maken van de garnizoenskwestie, moet ik u berichten, dat Z. M. er
x
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*) Art. 4; P.R.O., bij Sandwich' brief aan Chesterfield van 4 Nov. 1747.
*) Sandwich aan Chesterfield, 22 Dec. 1747; P.R.O.
*) Sandwich aan Chesterfield, 26 Dec. 1747; P.R.O.
*) Gedrukt Archives, IV, I, blz. 144, naar een ongedateerd afschrift: de veronderstelling aldaar dat zij uit Jan. 1748 zou zijn, is dus onjuist: zij is van 24 Dec. 1747.
) 21 Dec. 1747 O.S., P.R.O.
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nooit aan kan denken in die methode toe te stemmen of te dulden
dat hetzij Britsche of keurvorstehjke troepen in een stad die met
een beleg wordt bedreigd geworpen zouden worden".
Hardnekkige tegenwinden hielden deze brief meer dan veertien
dagen in Engeland, en toen hij eindehjk, de 18e Januari 1748, in
Sandwich' handen geraakte, bracht hij een ernstige crisis te weeg.
De onderteekening van de conventie was al bedenkehjk lang opgehouden. Willem Bentinck had haar in 't begin van December
verwacht ). 't Was gevaarlijk het veldtochtseizoen nog dichter te
laten naderen zonder formeele overeenkomst omtrent de verdeeling van de lasten. De Engelsch-Nederlandsche moeilijkheden
waren tot dusver niet de eenige geweest. Het was even ondoenlijk
gebleken Reischach en Chavannes als de Prins van Oranje
en Sandwich tot overeensteniming te brengen en de kwestie die
hen scheidde, was er ook een van kommando, van het kommando
over het verbonden leger in Italië nl., dat de Koning van Sardinië voor zich verlangde zonder de restrictie met welke het hem
reeds bij het verdrag van Worms was toegekend. Maria Theresia
en hij gaven elkaar op het punt van onbuigzaamheid niets toe en
hun beider gezanten hadden onderling onvereenigbare en bindende instructies. Desalniettemin slaagde men erin Reischach tot toegeven te bewegen. Om niet heel de conventie, en daarmee de onmisbare Engelsche subsidies, in gevaar te brengen, besloot de
Oostenrijksche gezant de 20ste Januari zijn instructie te overschrijden en te onderteekenen sub sfie roti: in de hoop dat Maria
Theresia zijn gedrag achterna zou goedkeuren. Toen hing dus alles
aan de Prins van Oranje.
Men behoeft geen oogenblik te verbloemen, dat de houding van
de Engelsche regeering in de hoogste mate zelfzuchtig en daarbij
voor de onze niet weinig kwetsend was. Men kan zich niets minder toeschietelijks, of zelfs bondgenootschappelijks, denken. Haar
vasthouden aan het beginsel van de eenheid in het opperbevel is
te billijken, ofschoon 's Konings voorliefde voor zijn zoon Cumberland en de hovelingen-ijver van de ministers om die te dienen er
zeker evenveel mee te maken hadden als zin voor het beginsel.
Maar in de garnizoenskwestie is het moeilijk een verontschuldiging voor Engeland te zoeken (144), terwijl de manier waarop het
besluit van de regeering in de dépêche aan Sandwich werd mee1

') Aan zijn moeder, 30 Jan. 1748; Br. Mus.
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gedeeld, duidelijk de sporen draagt van Chesterfield's toeleg om
ongenoegen tusschen de Prins van Oranje en Engeland te stoken.
Chesterfield was de eenige niet die dat wilde. In Holland speelde
de Raadpensionaris met groote handigheid in zijn kaart. Gilles
had zich sedert de omwentehng stil gehouden. Hij had ijverig mee
gewerkt aan de erfehjlmeids-verklaring van het stadhouderschap,
waar Willem IV zijn zinnen zoozeer op gezet had. Willem IV verbeeldde zich, en was er trotsch op als een staaltje van zijn politiek
beleid (145), dat hij van Gilles een nuttig werktuig had gemaakt.
Inderdaad lag Gilles op de loer om op het gunstig oogenblik een
slag voor zijn eigen pohtiek te slaan en hij achtte dat oogenblik
nu gekomen. Hij zag de Prins in de hevigste gemoedsbeweging,
ontstemd tegen Engeland met de bitterheid waarmee kleine, zwakke naturen plegen te reageeren als zij zich in hun eer getast voelen. Hij zag hem bovendien aangezet door zijn vrouw (146),
geen zwakke maar wel een enge natuur en bovenmate vatbaar
voor gevoelens van verongelijktheid en jaloezie. Voor haar was de
zaak ongetwijfeld, evenals die van de uitnoodiging naar Herrenhausen een jaar of zeven acht tevoren, een familiezaak. Haar man
achterafgezet door haar vader, en ter wille van een altijd voorgetrokken broer! Van de eerste tijd van haar huwehjk af had zij zooals wij weten zich met haar man vereenzelvigd en op het punt van
zijn eer was zij zoo mogehjk nog kittelooriger dan hijzelf. Waar
had de omwenteling toe gediend, waartoe had men in de afgeloopen zomer de vrede verijdeld, als nu de Prins nog naar een
anders pijpen zou moeten dansen, als nu nog een ander, en dat een
zooveel jongere broer, met de eer van de veldtocht mocht gaan
strijken! In die atmosfeer van drift en gegriefdheid kwam Gilles
naarvoren om aan het verzet van de Prins in plaats van persoonhjke, nationale motieven te verschaffen (147).
Wij hoorden Willem IV al spreken van de prerogatieven van
het stadhouderschap. Met groote heftigheid verdedigde Gilles, de
republikein, datzelfde inzicht. Hij verklaarde dat het optreden
van Engeland onverdraaglijke tyrannie was, dat men zich zoo niet
kon latenringelooren,dat volgens zijn weloverwogen oordeel de
Prins alles hever moest doen dan zich op deze wijze de wet te laten voorsclrrijven. Hij waarschuwde, dat zelfs als de Prins zich bij
het ondergeschikte kommando neerlei, de Staten van Holland dat
misschien niet zouden doen. Na een heete discussie op een avond,
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waar Bentinck en Fagel hem in 't bijzijn van de Prins te woord
hadden gestaan, kwam hij de volgende ochtend in 't gezelschap
van heeren van Amsterdam en Haarlem terug om de Prins uit
naam van heel de provincie steun te beloven als hij pal stond. En
inderdaad, de 22ste scheen de Prins zijn besluit genomen te hebben. Alles was beter, verklaarde hij, dan toe te stemmen in
een artikel dat onvereenigbaar was met de eer van de Repubhek
en hij wou Charles Bentinck naar Engeland zenden om te
trachten de Koning te overreden zijn besluit omtrent de garnizoenen alsnog te herzien. Sandwich hield de Griffier, die hem dit
kwam meedeelen, voor, dat dit volledig verderf beteekende en dat
alle verder uitstel hetzelfde was als geen conventie. Charles Bentinck zou in Engeland niets kunnen uitrichten, maar middelerwijl
(zoo legde de gezant aan Newcastle uit) zou Gilles in de Staten van
Holland een ware storm hebben kunnen verwekken, die het de
Prins onmogehjk gemaakt zou hebben nog om te keeren en die
hem voor goed in de armen van de neutralisten gedreven zou hebben. Sandwich bezwoer Fagel dus de Prins van een zoo noodlottige maatregel terug te houden. Hij gaf hem zelfs een schriftelijk protest-bij-voorbaat tegen de zending van Charles Bentinck
mee.
Fagel hield zich goed. „Hij heeft meer vastberadenheid getoond
dan ik dacht dat er in hem zat," zegt Sandwich. Ook Willem Bentinck, die bijna berouw had dat hij Gilles op die kritieke Aprildag van het vorige jaar het leven had gered, *) drong de Prins
toe te geven. Het is duidelijk dat een man als hij, hoezeer ook
op beide punten, kommando en garnizoenen, over de houding der
Engelschen ontsticht, geen oogenblik aarzelen kon in zijn overtuiging dat er geen andere weg openstond. Dat de Prins er werkelijk aan dacht heel het Engelsche bondgenootschap te verzaken om een punt van eer en om een kwestie als die van de garnizoenen, bewijst nog eens te meer hoe volslagen hem het vermogen
— het meest essentieele vermogen van de staatsman — om tusschen groote en kleine zaken te onderscheiden ontbrak.
De kunstgreep waarmee Bentinck en Fagel hem ten slotte vastlegden geeft een vermakelijke trek aan het geval. Ik vertelde hoe
Sandwich na het binnenkomen van zijn instructie begonnen was
met de tegenstand van baron Reischach uit de weg te ruimen.
*) Sandwich aan Cumberland, 30 Jan. 1748; Br. Mus.
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Hierbij werd van de hulp van Willem IV een dankbaar gebruik gemaakt, zoodat die zich zelfs verbeeldde dat het zwichten van de
Oostenrijker aan zijn overredingskracht te danken was. Van wat
Sandwich' instructie nopens zijn eigen desiderata inhield, was hij
toen nog in een gelukkige onwetendheid (148). Bentinck en Fagel
waren evenwel in 't geheim en zij wisten er hun meester toe te krijgen tevens aan de Keizerin zelf te schrijven ten einde Reischach's concessie te rechtvaardigen en er bij haar op aan te dringen haar persoonhjke gevoelens op te offeren aan het heil Van de
alliantie. In diejbrief, *) geschreven zonder voorkennis van Gilles,
het de Prins zich gaan, zooals hij zoo gaarne deed, en het werd een
welsprekende uiteenzetting van „de noodlottige gevolgen die uit
een langer uitstel van het teekenen der conventie konden voortvloeien". Pas toen het stuk verzonden was, kwam zijn auteur te
weten dat hijzelf in een positie verkeerde, waarin hij van de wijze
beginselen daarin verkondigd nogmaals een treffende demonstratie in de prakrijk kon geven. Dat ging hem zooals wij gezien
hebben zoo goed niet af als het schrijven van zijn vermaningen
aan Maria Theresia, maar het is geen wonder dat de brief in de
handen van zijn raadslieden toch een deugdehjk middel bleek om
hem binnen de perken van de alliantie te houden.
De 26ste Januari werd de conventie geteekend. De Prins had
nog gedaan weten te krijgen dat zijn afstand van de gelijkheid van
kommando niet als precedent tegen de aanspraken van de Kapitein-Generaal der Unie zou mogen worden aangevoerd, en de Staten overhandigden Sandwich een verklaring dat zij in weerwil van
alles hoopten dat men als het er toe kwam, garnizoenen toch met
troepen van alle bondgenooten zou versterken. Noch het een noch
het ander had eenige practische beteekenis.

l

) 20 Januari 1748, Archives, IV, I, blz. 146.

XX
Met hoe weinig goede gratie ze er ook was doorgesleept, de onderteekening van de conventie wekte in Londen groote voldoening, 't Was in diezelfde dagen dat Sandwich zoo prachtige cijfers opdischte over de recruteering van het Staatsche leger en ook
dat verlevendigde de moed. De Koning, aan "wie Newcastle Sandwich' particuliere brieven door Cumberland had laten meedeelen,
was opgetogen. „Sandwich has done prodigiously well," zei hij
keer op keer. toen de twee secretarissen van staat hun gezamenlijke audiëntie hadden; „I am mightily pleased with these letters" ).
Chesterfield deed er het zwijgen toe, maar toen zij buiten het koninklijk vertrek stonden, vroeg hij zijn collega: „Pray trom whence
comes all this good news ? I have jead ah the letters and don't find
it there". Hij was op hetzelfde punt gekomen, als Harrington
wiens plaats hij had ingenomen. De verstandhouding tusschen
Newcastle en de ambitieuse gezant in Den Haag werd ook hem ondraaglijk, en hij kon niet anders dan de onderteekening van de
conventie nog vóór het congres in Aken geopend had kunnen worden, hetgeen de voortzetting van de oorlog in het komend seizoen
scheen te waarborgen, als een nederlaag van zijn vredespolitiek
beschouwen. Een paar weken later nam hij zijn ontslag. Newcastle
ging nu naar het Noordelijk departement over, maar hij kon Sandwich nog niet, zooals hij eigenhjk gewild had, tot zijn coüega voor
het Zuiden benoemd krijgen. Die post kreeg — voorloopig, dachten de vrienden—de hertog van Bedford, met wie beiden op goede
voet stonden, maar die op het punt van oorlog of vrede in de afgekropen winter sterk geweifeld had.
Bentinck juichte. Natuurlijk kon Newcastle in 1748 de oorlogspolitiek niet meer uitvoeren, die hij de vorige winter had voorgestaan. Van Cap Breton was, officieel tenminste, geen sprake meer.
1

*) Newcastle aan Sandwich, 19 Jan. O.S. 1748; Br. Mus.
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De nieuwe chef van het Noordehjk departement begon zijn ambtelijke correspondentie met Sandwich met de verldaring, dat de
financieele toestand een krachtinspanning in 1749 gehjk aan die
welke men zich dit jaar getroostte uitsloot en dat het dus zaak was
vrede te sluiten, terwijl de imposante krijgsmacht waarop men
thans kon rekenen te velde stond. ) Vrede op de grondslag van
wederzijdsche restitutie van veroveringen en als het niet anders
kon „een matig établissement voor Don Philips". Maar dit was
niettemin een programma, dat Sandwich volop gelegenheid het
om overeenstenuning te Aken op te houden, in ieder geval tot bleek
of er op het slagveld ditmaal niet iets beters te bereiken zou zijn.
De 30.000 Russen waren inmiddels op weg getogen en werden in
Polen, het gebied van Augustus van Saksen, niet bemoeilijkt. *)
In ieder geval was het een veel gezonder toestand, dat de man
die de pohtiek van Engeland ten opzichte van het vrede-vraagstuk en van ons land in 't algemeen al zoo lang geïnspireerd had,
er nu ook in naam verantwoordelijk voor werd. Men kon verwachten dat het beleid der zaken van Londen uit nu niet meer zoo
onderhevig zou zijn aan de verwarrende invloeden van innerlijke
oneenigheid, van intrigues en kabaal. Newcastle begon al aanstonds met inschikkelijkheid te betoonen op het punt van de bemoeilijking der Nederlandsche scheepvaart, dat onder Chesterfield zooveel ongenoegen tusschen de twee bondgenooten gemaakt had: in zijn eerste dépêche aan Sandwich al kondigde hij
aan, dat de gevallen van door de Engelschen in Amerika aangehaalde Nederlandsche schepen in een concihante geest opnieuw
onderzocht zouden worden. De Raadpensionaris kon een grimas niet weerhouden toen daarvan in des Stadhouders binnenste
raad mededeeling werd gedaan. •) De ontstemming van de A m sterdammers was hem een te kostbaar hulpmiddel bij zijn werken
tegen de oorlogspohtiek geweest dan dat hij het zich gaarne uit de
handen nemen zag. Er was juist een deputatie van Amsterdamsche koopheden in Den Haag met een lijst van over de 200 schepen
die onrechtmatig aangehaald zouden zijn en Sandwich hoopte
dat die heeren nu hun petitie bij de Staten achterwege zouden lax

ten {149).
>) 12 Febr. O.S. 1748; P.R.O.
*) De Broglie, La Paix d'Aix la-Chapeüe, blz. 37.
*) Aldus iets later W. aan C. Bentinck, Aken, 5 April 1748; Br.
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Dat was dus alles heel mooi. Maar er was één donker punt,
waarvan men zich blijkbaar in Londen niet voldoende rekenschap
gaf. Dat was de stemming waarin hun nederlaag op beide punten
die zij in de onderhandelingen over de conventie zoo driftig hadden voorgestaan het stadhouderlijk paar gelaten had. 't Is waar,
Sandwich hoopte dat dit kwaad humeur mettertijd zou overtrekken, en hij dacht dat het in 't bizonder veel goed zou doen als
men de Stadhouder ter wille was in kleinigheden, „want hij is gevoelig voor kleine dingen".*) Maar toch, niet weinig zorg baarde
hem de gedachte aan wat onheil Gilles kon stichten als hij,
Sandwich, en Willem Bentinck weg moesten uit Den Haag
naar de vredesconferentie. Dan was alleen de Griffier over om zijn
invloed te keeren, en die ontbrak het te vaak aan flinkheid. )
Inderdaad, het was niet genoeg dat er nu in de leiding van de
Engelsche staatkunde meer eenheid en daardoor vastheid zou komen. Dat bracht maar te meer aan 't hcht hoe zeer het de leiding
in Den Haag daaraan ontbrak. De ingewijden wisten reeds al te
goed, dat het optreden van de Prins van Oranje in weerwil van
alle betuigingen volstrekt niet beteekende, dat de Repubhek de
nieuwe koers met vastberadenheid zou doorzetten. Toch hing alles
van hem af. Hij was in een positie gekomen, waarin alle stuwkracht in de staat van hem verwacht werd. Heel de constitutie
was behouden, maar zij was als 't ware naar het tweede plan verschoven en op het eerste troonde de Erfstadhouder, „het ontzaglijk voorwerp van Neerland's lust en roem" ) bekleed met dictatoriale macht door de wil van het onmondige volk. Helaas wist hij
niet wat met die macht aan te vangen. Na de eerste woonlenrijke
geestdrift was er een aarzeling over de pohtiek van het land, zooals de Prins die leidde, gevallen. Het was geen pohtiek meer. Het
was een hulpeloos heen en weer zwenken. Het is de moeite waard
dit op te merken en er de meening van een diep geïnteresseerd
waarnemer over in te winnen, voor wij de wanhoopsdaad beschouwen waarmee de Prins heel het buitenlandsch programma van zijn
verheffing ondersteboven wierp.
Sandwich had de nieuwe machthebber nu maandenlang aan het
werk gezien, hij had maandenlang gewichtige besprekingen met
B
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*) Febr. 1748; Br. Mus.
*) Aan Cumberland, 30 Jan. 1748; Br. Mus.
*) Aldus Van Bleyswijk, Memorün, W. H. G., blz. 72.
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hem gevoerd. Het spreekt vanzelf, dat hij het telkens noodig vond
zijn beschermer Newcastle rekenschap te geven van zijn indrukken, van de ontwikkeling van zijn oordeel over de man op wie
zij beiden, toen hij als vrijwel onbekende grootheid opeens in Den
Haag was verschenen, heel hun pohtiek hadden ingezet. Hij had
al heel wat af moeten doen van de lof die hij de nieuwe regeering in
de wittebroodsweken van Mei had toegezwaaid. Om te beginnen
viel het niet lang te verbloemen, dat er op het gebied van de gewone administratie, van wat men het dagelijksch bestuur zou
kunnen noemen, niets verbeterd was. Gedurig klaagde Sandwich
over de verwarring in het bestuur, over de traagheid van heel de
machine, precies op dezelfde manier als Trevor placht te doen in
de eerste jaren van Van der Heim. Inderdaad, men krijgt de indruk, dat de toestand sedert de omwenteling veel erger was geworden dan tevoren, althans dan in de laatste jaren vóór Van der
Heim's dood. Maar toch ook van Gilles had Sandwich opgemerkt *)
dat hij in weerwil van de hand over hand toenemende oppositie
van de kleine gewesten, nooit iets beloofd had, of hij was in staat
geweest het uit te voeren. Dat was met Willem IV heel anders. Gedurig drong de gezant er b. v. op aan, dat van de vervolging van
Cronstrom wegens het verhes van Bergen-op-Zoom werk gemaakt
zou worden, en telkens beloofde de Stadhouder dat het gebeuren
zou. Charles Bentinck had het in September in Engeland al mogen beloven en was diep ontsticht, dat er in weerwil daarvan niets
gebeurde. Zelfs als de fiscaal al bezig is gegevens tegen de oude
man te verzamelen, schrijft Sandwich nog, dat men in deze regeering nöoit kan rekenen op voortmaken met eenige zaak. Hij
klaagt trouwens gedurig over langzaamheid. „De Stadhouder
neemt veel te veel voor zijn eigen rekening, veel meer dan hij met
mogelijkheid kan uitvoeren, met het gevolg dat veel belangrijke
zaken onafgedaan blijven."
Allerlei persoonhjke kwaliteiten van de Prins — Bentinck klaagde ook steen en been dat hij tusschen groot en klein niet wist te
onderscheiden en zich dood werkte aan nietigheden — kwamen
hier samen met de aard zelf van de omwenteling om een ware
chaos in het bestuur te stichten. Willem IV was noch door zijn
aanleg noch door zijn verleden berekend voor de taak om het ingewikkeld raderstel van de Nederlandsche staatsmachine aan de
*) Dec. 1746; Br. Mus.
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gang te houden en snelheid te doen ontwikkelen. Dat was ook
nooit het werk geweest van de Stadhouders. Wel hadden zij in
hun beste periodes onwaardeerbare drijfkracht kunnen leveren,
maar voor het uitermate technisch werk van die aan te wenden hadden zij hun menschen gehad. Willem III had dadehjk op
de krachtige en oprechte steun van Amsterdam kunnen bouwen,
en had in Caspar Fagel een Raadpensionaris gevonden die hem
van harte terzijde stond. Ik heb al uitgelegd dat Willem IV trachtte te regeeren met zijn oude tegenstanders. In schijn heten zij zich
willoos gebruiken. Inderdaad werkten zij onderhand tegen. Bentinck verdacht er Gilles gedurig van, dat hij de Prins valstrikken
spande en dat dit de sleutel geeft tot geschiedenis van het kommando, zal wel niemand betwijfelen. Voor het minst onttrok Gilles zich zoozeer aan alle ware verantwoordelijkheid, dat er veel
meer op de Stadhouder neerkwam dan die met mogelijkheid torsen kon. Andere bijstand had hij weinig. Geen man, zegt Sandwich, werd ooit zoo slecht gediend. *) Ten deele bedoelt hij daarmee de oude regenten die zich gedroegen als Gilles, met de uitzondering van de Griffier, Hendrik Fagel. Die deed wat hij kon, en de
Prins en Bentinck beiden vertrouwden hem ten voüe. Maar hij was
geen sterke persoonlijkheid en zeker ook minder bekwaam dan
zijn oom geweest was. Maar dan dacht de gezant ook aan 's Prinsen
persoonhjke dienaren als zijn secretaris De Back, een weinig respectabel personage, en persoonhjke vrienden als de Friesche edelen.
Alleen voor Willem Bentinck maakt Sandwich een uitzondering.
In November schrijft hij nog alle getob, dat hij in de afgeloopen
maand had moeten doorstaan, aan diens afwezigheid door ziekte
toe, en hij slaakt een zucht van verhchting als hij weer op de been
is. Maar Bentinck, bekwaam, krachtig en doelbewust als hij ongetwijfeld was, kon aan dit euvel ten slotte ook bitter weinig verhelpen. Zijn positie was geheel extra-constitutioneel. Hij was
raadsman, niets meer. Zeker, hij had het radicaal van zijn lidmaatschap van de Ridderschap van Holland en van de Hollandsche deputatie in de Staten-Generaal. Maar dat was geen positie
van waaruit hij de hand aan heel de administratie van de Repubhek kon zetten. Hij werd in de meeste zaken gekend eenvoudig als vertrouwde van de Stadhouder. Er vormde zich om de
dictator een achterraad, waarin ook hij een stem had — de voor*) Aan Newcastle, 17 Oct. 1747; Br. Mus.
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naamste misschien, maar hij stond er toch altijd bloot aan intrigues. Hij droeg geen enkele verantwoordelijkheid voor wat hij
er deed, zoomin als een van de anderen, Op zichzelf was dat reeds
een door en door ongezonde toestand en Bentinck was staatsman
genoeg, hij was ook genoeg vertrouwd met het kabinetssysteem in
Engeland, om het te beseffen en er het juiste geneesmiddel
voor aan te wijzen. Jaren lang heeft hij vruchteloos getracht de
Prins en de Prinses te doen inzien dat organisatie, verdeeling van
werkzaamheden, scheiding van verantwoordelijkheid, voor het
richtig werken van de stadhouderlijke regeering onmisbaar was.
Hij werkte een heel plan uit voor de inrichting van departementale raden. Zoolang dat stelsel niet bestond, had men eigenlijk niet
anders dan het bewind van een ongrondwettig autocraat met gunstelingen en tegengewerkt door een geregelde ambtenarenhierarchie daaronder, 't Was onder zulke omstandigheden nauwelijks
te verwachten dat, als de autocraat zelf in kracht tekort schoot,
de invloed van een van zijn raadgevers sterk genoeg kon zijn om
verwarring en stagnatie te voorkomen. Er kwam bij, dat Bentinck volstrekt niet was, wat Trevor Van der Heim eens noemde,
een „detaillist" ), een man zooals er aan het centrum van onze
ingewikkelde Repubhek onmisbaar was. Hij was een man van de
groote hjnen, een man van karakter en ideeën. Op het gebied van
de binnenlandsche pohtiek zag hij bijvoorbeeld scherp, dat de omwenteling slechts door hervormingen te rechtvaardigen was, — wij
weten reeds, hoe weinig gehoor hij voor dat denkbeeld vond.
Op het gebied van de buitenlandsche pohtiek lag de zaak eenigszins anders. Dat was Bentinck's gebied bij uitnemendheid. Wij
hebben gezien, welk een invloed hij daar op Willem IV had uitgeoefend al vóór diens verheffing, en daarna was het de Bentinckpohtiek die gezegevierd had, in Mei en niet het minst in Augustus
en September, toen zij in de Repubhek zoo vast verschanst zat,
dat ze van daar uit een welgeslaagde uitval op de muiters in de Engelsche regeering kon ondernemen. Willem IV diende haar oogenschijnhjk met heel zijn hart. Maar Sandwich begon weldra op te
merken, dat er aan die toewijding iets haperde. Heel de winter
van '47 op '48 door, als de eene onaangename woordenwisseling op
de andere volgde, de nakoming van stellige beloften tutbleef, en
aarzeling en getreuzel in de plaats kwamen van vurige ijver, zien
x

*) Aan Weston, 1745; P.R.O.
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we zijn oordeel over de Stadhouder ongunstiger worden, 't Is
waar dat hij in October nog schreef over 's Prinsen „particular
turn for business". Als men heel de passage leest, zal men zien,
dat het ook toen reeds, bij alle inspanning om complimenteus te
blijven, in de geest van de schrijver meer aankomt op de reserves
dan op de lof zelf: )
„De Stadhouder is van de beste bedoelingen bezield, is vlug van
bevatting, heeft een bizondere aanleg voor zaken en (als hij door
goede adviezen wordt gesteund) wilskracht om zijn plannen ten
uitvoer te leggen. OngeluJrJrigerwijze wordt hij slechter gediend en
heeft minder bekwame heden om zich heen dan ik ooit in zulk een
geval heb gezien. Voor een man van zijn aard is dat noodlottiger
dan het misschien voor iemand ter wereld zijn zou, want hij is
zeer vatbaar voor indrukken, en aangezien de indrukken soms
door kleine menschen worden gemaakt, zijn ze niet altijd wat men
zou wenschen. Bovendien, als hij ze eenmaal ontvangen heeft, levert zijn vernuft hem argumenten om ze te verdedigen, en zijn oordeel is niet altijd sterk genoeg om hem te waarschuwen, dat hij op
een verkeerde grondslag staat."
Veertien dagen later merkt de gezant op, hoe eigenaardig het is,
dat de Prins tegen de eisch van de oorlogsverklaring, al gaf hij ten
slotte toe, eerst met al de geijkte Amsterdamsche argumenten was
komen aandragen. Maar toen Newcastle daarop antwoordde, )
dat velen in Engeland het er dan ook voor hielden, dat de Stadhouder een politieke koop met de vroegere republikeinsche kliek
had gesloten, volgens welke zij zijn dynastieke eerzucht bevredigd
hadden door de erfehjkheidsverklaring en hij hun de voornaamste
punten van het Orangistisch program uitleverde, — geen vervolging Van de schuldigen van Bergen-op-Zoom, geen oorlogsverklaring, — toen verwierp Sandwich die hypothese. Ze was onnoodig,
meende hij, tot verklaring van 's Prinsen houding. ) Men behoefde er niet meer achter te zoeken dan gebrek aan vastheid, vatbaarheid voor invloeden. Gedurende Bentinck's ziekte hadden anderen de zwakke man geleid en Sandwich dacht daarbij vooral aan
Onno Zwier van Haren, die hij aanzag voor de kwade genius van
de Prins en vooral van de Prinses. Maar Bentinck was hersteld, de
x
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jongste Van Haren was in Zwitserland, en toch had de Engelsche
gezant geen reden tot groote tevredenheid. „De Prins heeft meer
uiterlijk dan fonds", oordeelt hij op het einde van December ),
„hij gaat niet dikwijls diep op de zaken in." Maar hij geloofde toen
tenminste nog in zijn „goedgezindheid". E n nu moest hij ook dat
vertrouwen opgeven.
„Vrede is nu het woord waarmee men de Prins van Oranje het
hof maakt", schreef hij 8 Maart, „zooals het van de zomer oorlog
was. Hij is te ongestadig van aard om in de wereld het figuur te
maken dat bij zijn hooge post zou passen. Ik moet er tot mijn leedwezen bijvoegen, dat ik niet geloof dat er veel staat op hem te maken valt als 't aankomt op vasthouden aan een voornemen. Ik geloof niet, hoe weinig dit ook tot zijn eer strekt, dat wij er nog op
moeten rekenen dat hij zijn best zal doen voor de oorlogsverklaring, in weerwil van de belofte die hij nog kort geleden met zijn
naam onderteekend heeft". Het was een heel ding voor een 18eeeuwsch Engelsch politicus om zelfs in de meest vertrouwelijke
correspondentie van de schoonzoon zijns Konings te zeggen, dat
iets niet tot zijn eer strekt. ) Het doet gevoelen hoe hevig Sandwich door 's Prinsen handelwijze geprikkeld was.
Nu spreekt het vanzelf dat men de verontwaardiging van de
Engelsche diplomaat niet behoeft te deelen, wanneer de Prins een
gedragslijn volgt die Engeland onwelgevallig is, noch dat men
hem op zijn woord moet gelooven, als hij de verandering toeschrijft
aan persoonhjke en min of meer onwaardige motieven. Ik heb
hiervóór genoegzaam doen uitkomen, hoe bedenkehjk mij uit een
Nederlandsen gezichtspunt de Bentinck-pohtiek toeschijnt. Geen
Hollander kan het Willem IV kwalijk nemen, als hij zich op het
punt van zijn eigen zelfstandigheid en die van de Repubhek gevoeliger toonde dan de Engelschen van hem verwacht hadden. Integendeel, men kan niet zonder waardeering opmerken, dat hij een
te hoog begrip had van de tradities van zijn geslacht om zich gereedehjk tot de rol van chënt van Engeland te leenen, en dat hij
tezeer Nederlander was om niet iets voor het Amsterdamsche
standpunt te kunnen gevoelen. Zonder twijfel waren die elementen in zijn gemoedstoestand ten opzichte van Engeland aanwezig,
l
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Er kwam bij, dat de Bentinck-politiek al moeilijker vol te houden
werd. De oorlogsmoeheid, die een oogenblik door de Orangistische
opwinding van de omwenteling overdekt was geweest, kwam in de
winter van '47 op '48 in breede kringen weer boven. Het vooruitzicht om de campagne te moeten hervatten, met de vijand in Bergen-op-Zoom, en wie weet hoe spoedig in Maastricht, was niet aangenaam. De financieele druk begon bovendien ernstige bekommernis te wekken. De kleine gewesten brachten vrijwel niets
meer op. De geldbeleggers stelden zoo weinig vertrouwen in de
nieuwe regeering, dat in de loop van de winter, naar beweerd
werd, Nederlandsche angsten een Engelsche leening weer hielpen
slagen ). Dat alles ontmoedigde velen ook onder de trouwste Oranjegezinden. 't Was alles goed en wel geweest uit te roepen:
„Geld of geen geld, oorlog met Frankrijk!" zoolang men in de oppositie was. Nu kon de Prins aan die soberder stemming niet
vreemd blijven. Men kan het zelfs in hem prijzen, dat hij er gevoelig voor was, ofschoon zelfs de meest welwillende beoordeelaar
moeilijk zal kunnen vergeten hoe slecht hij dat alles voorzien had,
ja hoe heel zijn optreden nog maar een maand of wat geleden op
de ontkenning ervan gebaseerd was.
Maar het ergste is, dat men zich moeilijk kan onttrekken aan de
indruk — geheel afgescheiden van wat Sandwich beweert — dat
zijn teleurstelling over de regeling van het opperbevel, dat m. a. w.
gekwetste ij delheid, er meer dan iets anders toe bijdroeg om de Prins
heel de oorlog beu te doen worden. Bentinck geloofde het met Sandwich. Het was de algemeene opvatting in Haagsche politieke kringen *). En is uit de voorgaande bladzijden niet herhaaldelijk gebleken, dat over 't geheel persoonhjke motieven, opwellingen, driften,
ontmoedigingen, eerzuchten en afgunsten, aan het bepalen van
Willem IV's politieke gedragslijn onevenredig veel schuld hadden? Bij de Prinses vond hij in dat opzicht geen tegenwicht, ver
van daar! En er waren nog andere funeste invloeden die op de
zwakke man werkten, — want als Sandwich het ergens bij het
rechte eind heeft, dan is het als hij zoo herhaaldelijk over 's Prinsen vatbaarheid voor invloeden spreekt. Heel de verscMjning
naar buit en bevestigt wat hij van achter de schermen meedeelt over
1

>) Hist. Mss. Comm., X , I, blz. 299, en vgl. hierna, blz. 274.
) Von Arneth leidt het af uit de berichten van de Oostenrijksche gezanten: a. w.,
III, blz. 359. Wat Bentinch betreft, zie hierna, blz. 276.
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de intrigues om de Prins nu in deze dan in gene richting te duwen.
Van geen man vreesde Sandwich de booze inblazingen zoo als
van Onno Zwier van Haren. Hij zag hem met de oogen van Bentinck en voor die was de Friesche edelman het inbegrip van politieke onzedelijkheid en valschheid. ) Sandwich was er niet rouwig om dat Van Haren in November voor de zending naarZwit seriand was uitgekozen. Met de grootste ongerustheid zag hij hem in
Januari 1748 terugkeeren. Dat de Friesche edelen die met de
Prins en de Prinses de dagen van hun vernedering hadden meegemaakt, onder de nieuwe omstandigheden in Den Haag veel invloed hielden, is bekend. Onno Zwier was stellig de bekwaamste.
Zijn lange diensttijd in de Raad van State had hem een kennis van
zaken geschonken, die de anderen van die groep (behalve zijn
broer, maar die drong zich weinig naar voren) juist misten. Zijn
invloed werkte vooral door de Prinses. Met een zekere afgunst
hoorden de andere vrienden van het Oranjehuis van de soupertjes
waar de intimi geregeld met de Prins en de Prinses samenkwamen
en waar in 't bizonder de jongste Van Haren een geziene gast was.
E r valt niet aan te twijfelen, of hij maakte van die positie gebruik om, onder vroohjke scherts en een goed glas wijn mag men
zich voorstellen, het Engelsche systeem dat de Stadhouder door
de wijze van zijn verheffing opgedrongen was te ondermijnen.
Men kan in Onno Zwier 's politieke gedachtengang niet doordringen zooals in die van Willem Bentinck. E r is daarvoor te weinig
materiaal voorhanden. Wat ik van zijn correspondentie met de
Prins gedurende de jaren van diens Leeuwardensche ballingschap
heb gelezen ), doet niet vermoeden dat er ooit veel materiaal
geweest is. Het is een schrale, onbeduidende correspondentie. Van
Haren hcht de Prins in over de laatste Haagsche nieuwtjes,—het
sluiten van de schouwburg, het ophangen van een paar jonge jongens, zoogoed als de gewone politieke praatjes die gemeengoed
waren van de voorname regentenkringen, — of de persoonhjke
kwesties en incidenten, waarin hij vaak zelf betrokken was. In die
laatste zocht hij het belang van zijn achterafgezette meester. Die
begreep hij, daar maakte hij zich warm voor. Maar dat hij er een
samenhangend pohtiek systeem op nahield zooals Bentinck, dat
x
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*) Zie b.v. Archives, Suppl., blz. 98; voorts verscheiden uitingen in de Bentinck
Papers, Br. Mus. Vgl. over Van Haren's invloed op de Prins ook hiervóór, blz. 93.
*) Huisarchief.
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hij een staatsman was, met de blik en de overtuigingen van een
staatsman, daarvan is mij niets gebleken. Hij was zeker niet zulk
een ijverig voorstander van de oorlogspolitiek als de groote Hollandsche edelman of als zijn eigen broer (150), maar vermoedelijk
stond hij ook de neutralistische politiek niet stelselmatig voor,
niet uit inzicht of beginsel, maar enkel als 't zoo uitkwam, als de
omstandigheden er toe leken te leiden, als zijn persoonhjke belangen of affecties erom vroegen of als hij meenen kon, dat die van zijn
meester erdoor gestreeld zouden worden. Dat hij en Bentinck elkaar verfoeiden, staat vast en als er een soort wedijver tusschen hen
ontstond, kon die bij Van Haren hcht uiting zoeken in 't vervolgen
van een pohtiek tegenovergesteld aan die van zijn mededinger.
Maar er waren anderen genoeg, Wij hebben gezien hoe handig
Gilles partij wist te trekken van gunstige stemmingen. De Zeeuwsche Oranjeman Vereist vond nu ook, dat er vrede komen moest.
Grovestins sprak in dezelfde geest. Bentinck moest gedurig
vechten om de Prins terug te winnen, een toestand die beide partijen irriteerde. Eindehjk haatten de Prins en de Prinses hun aanmatigende raadsman met de vinnige haat, die de eenige afweer is
van zwakke en kleine karakters tegen de overheersclring van een
krachtige en beginselvaste persoonlijkheid. Zijn kracht en zijn beginselvastheid zelveriepentegen Bentinck's systeem reacties op
waarvan onder het nieuwe persoonhjke regiem de gevolgen onafzienbaar konden zijn. De Prinses haakte trouwens naar vrede ook
omdat die rust zou brengen (154). Haar man ging onder de last
van zijn taak gebukt. Ontelbare malen keert in zijn correspondentie de klacht terug, dat het werk hem over 't hoofd loopt, dat hij
nu weet wat het is te slaven voor 't gemeene welzijn ). Was het
leven in Leeuwarden en op het Loo ook, naar Frederik van Pruisen
gemeend had, door onvoldane eerzucht vergiftigd, in de herinnering lokte het als een hemel van genoegehjk huiselijk geluk. Zou
de vrede er zelfs in Den Haag niet weer kunnen binnenvoeren?
En zoo beging Willem IV dan in het vroege voorjaar van 1748 zijn
verbazingwekkende omzwaai.
Want een verbazingwekkende omzwaai blijft het ook na alle
verklaring. De daad was, toen Sandwich de 8ste Maart (zooals ik
hiervóór aanhaalde) over de nieuwe vredelievendheid van de Stadhouder schreef, al geschied, zonder dat, wel te verstaan, de Enx

«J Archives, IV, I, blz. 150,245 etc.
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gelsche gezant er iets van af wist. Hij wist dat Charles Bentinck
een week tevoren met een speciale missie naar Engeland vertrokken was. Maar hij had geen flauw begrip van de aard der instructie die de Prins van Oranje zijn afgezant had meegegeven. A l wat
hij wist was dat er sinds eenige tijd in regeermgskringen sprake
van was Engeland om een leening te verzoeken; een miljoen pond
sterling was de som die men hem noemde. *) Sandwich kwam er
rond voor uit, dat hij van geldzaken geen verstand had en zich over
de mogelijkheid of wenschelij kheid van het denkbeeld uit financieel
oogpunt geen oordeel kon vormen. De geldnood van de Nederlandsche staat, die de aanleiding tot het plan was, scheen hem niet te
verontrusten. Maar de zaak pohtiek beschouwende was hij er hoogehjk mee ingenomen, 't Was voldoende aanbeveling voor hem dat
de Raadpensionaris er tegen was, en diens redenen in dit bizonder
geval waren op zichzelf ook niet geschikt om hem afkeerig te maken.
„Het zou de Repubhek geheel in de afhankelijkheid van Engeland
brengen", zei Gilles. E n Sandwich schreef: „Zonder de Raadpensionaris te willen navolgen in 't gebruik van een zoo aanstootelij k
woord, wil het mij toch voorkomen, dat wij alles moeten aangrijpen
wat onze invloed op deze regeering versterken kan."
Als hij de instructie had kunnen lezen, waarmee Charles Bentinck een paar dagen later naar Engeland toog, zou Sandwich er
zich niet zoo over verheugd hebben dat de beslissing ten gunste
van het aanzoek om een leening was uitgevallen. Het stuk was
gedateerd 28 Februari 1748 en evenals de instructie van Willem
Bentinck van 15 Augustus 1747 alleen door de Prins onderteekend. *) Was die evenwel in het Nederlandsen, dit stuk was in
's Prinsen eigen vlot maar incorrect Fransen en 't was ook door
hemzelf opgesteld. Charles Bentinck moest in Engeland „op de
meest nadrukkehjke wijze en met de levendigste kleuren" het gevaar waarin de Repubhek zich bevond vertoonen. Nooit had zij
zoolang zij bestond, grooter kans geloopen om overheerd of omvergeworpen te worden. Daar kwamen allerlei binnenlandsche
rampen nog bij, duurte en stilstand van zaken. Kortom, de Republiek had vrede noodig en als het onmogehjk was een heel gunstige
te verkrijgen,... 't was misschien maar „reculer pour mieux sauter'',
want onder het nieuw bewind behoefde men niet te vreezen, dat
*) Aan Newcastle, 26 Febr. 1748; Br. Mus.
*) Archives, IV. I, blz. 152.
18
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zij van vrede geen goed gebruik zou maken. — Vrede dus, maar
ondertusschen putte de Republiek zich met de geweldige onkosten van de toebereidselen voor de nieuwe veldtocht dermate uit,
dat zij misschien haar vijanden nog wel een rad voor de oogen
draaien kon, maar dat zij zich verplicht gevoelde haar vertrouwdste ennaaste bondgenoot eerhjk te bekennen, dat als men niet onrniddelhjk te hulp schoot, alle krachtsinspanning, alle buitengewone inkomsten, die alleen het gezag van de Prins van Oranje
haar had kunnen verschaffen, haar niet in staat zouden stellen
verder te gaan. De staat had een leening van elf a dertienhonderd
duizend pond sterhng noodig en men hoopte van 's Konings
vriendschap dat hij hem daarmee zou willen gerieven, temeer omdat het Nederlandsche kapitaal de Engelsche staat zoo ruimschoots
te hulp was gekomen. Willigde men dit verzoek niet in, dan zou de
Repubhek misschien in de eerste crisis de beste zich aan Frankrijk 's gunst moeten toevertrouwen en voor alle gevolgen wees de
Prins van Oranje van tevoren reeds de verantwoordelijkheid af.
Charles Bentinck, in Londen aangekomen, begon met dit stuk
aan Newcastle, als staatssecretaris voor het Noorden, vertrouwelijk ter lezing te geven. Newcastle, verpletterd door wat hij las,
bedong dat hij er zijn collega's en de Koning mededeeling van
moest doen en Charles berustte daarin. Weldra wist dus in de Engelsche regeeringskringen iedereen er van. E r volgde een uitbarsting van verbazing, van woede, van spot,—van triomf ook. Want
was dit niet juist wat de vredespartij altijd voorspeld had, — alleen erger! ? Newcastle moest aanhooren, tot hij er dol onder werd,
dat Chesterfield het dus wel bij het rechte eind had gehad, 't Was
inderdaad de volledige en finale nederlaag van zijn pohtiek. In
een moderne parlementaire staat zou hij oogenblikkehjk hebben
moeten aftreden en Chesterfield zou teruggeroepen zijn om de
vrede te sluiten. Maar onder de regeering van George II was de
ministerieele verantwoordehjkheid nog lang niet zoo volledig aangenomen en Chesterfield moest zich vergenoegen met de troost
van het „heb ik het niet gezegd" ? terwijl Newcastle zich opmaakte om zelf zijn eigen pohtiek af te breken. Hij had zich al aan heel
wat ommekeeren weten aan te passen en hij overleefde deze en
nog vele andere. Maar een harde slag was het niettemin voor hem.
Zijn ijdelheid leed geducht en het is te begrijpen, dat niemand heviger uitvoer tegen de Prins van Oranje en zijn onberekenbaar-
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heid dan hij. Ook tegen Sandwichrichttezich zijn boosheid, al onthield hij zich van rechtstreeksche verwijten, „Wat have we been
doing, if this is the state of our case ? What have we depended on
from Holland, if they are not able without an impracticable loan
of a million here to keep their heads above water ? Or why did
we reject M. Saxe's proposals, persuaded or indeed forced to do it by
the Stadtholder and his friends!"Zoo schreeef hij in zijn eerste brief
na de aankomst van de ongeluksbode. *) En een paar dagen later:
„De Prins van Oranje heeft gewonnen spel gegeven aan onze tegenstanders en benijders, en wat het slimste is, ik vrees dat er maar
al te veel grond is voor zijn voorstelling van de miserabele toestand
van zijn bankroete Repubhek. Maar waarom heeft hij ons dat niet
eerder gezegd? Hoe is het mogehjk dat mijn oude vriend Bentinck
geduld heeft dat zulk een vod van een papier, zulk een schotschrift
op heel onze pohtiek, door zijn eigen broer werd hier gebracht!" *)
Sandwich zat er nog dieper in dan zijne Genade en had misschien
ook minder vaardigheid in het meedraaien met de wind. Hij hoorde van heel het geval door Cumberland, die juist in deze dagen
naar Den Haag kwam en kopie van Charles' instructie had ontvangen terwijl hij in Harwich het oogenblik van uitzeilen afwachtte. Sandwich, die zelf op het punt stond naar Aken te vertrekken, was ontzet over de manier waarop een zoo plotselinge
zwenking in de politiek van de Repubhek was verricht. Hoe
kon men dat alles achter zijn rug om bedisseld hebben! Wat hij
er nader over hoorde was niet geschikt om zijn ontzetting te
bedaren. Willem Bentinck was even ontsteld, even vertoornd
als hijzelf. Niet dat hij er niet van had geweten. ) Er was een
conferentie geweest, waarin de Prins de instructie had voorgelezen. Hij had erin toegestemd omdat hij begreep dat er iets gedaan moest worden, niet omdat werkelijk de toestand van het
land zoo wanhopig was, maar omdat de Prins en de Prinses in een
onhandelbare stemming waren. De teleurstelling van het kommando had aan „Gilles en zijn kliek" de kans gegeven om op hen
in te werken. Bentinck vond het dan nog maar het veiligst, dat
zijn broer zich met de boodschap zou belasten. Dat was hem bit8

) 26 Febr. O.S. 1748; Br. Mus.
') 1 Maart O.S. 1748; Br. Mus.
') Het volgende is hoofdzakelijk gebaseerd op een brief die Willem Bentinck eenige
tijd later, 5 April 1748, uit Aken aan Charles schreef; en op wat Sandwich in zijn brieven aan Newcastle van Willem Bentinck's uitleggingen oververtelt; Br. Mus.
J
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ter tegengevallen. Hij had geen oogenblik gedacht, dat Charles
„zoo krankzinnig" zijn zou om het stuk te vertoonen. Hij had gedacht dat hij om de leening vragen zou en daarbij de argumenten
gebruiken die de Prins aangaf, maar op zijn eigen manier verwerkt, zonder de naaktheid van de Repubhek te vertoonen. Want
Bentinck geloofde volstrekt niet dat men er zóó slecht aan toe was
dat er werkehjk niets anders meer opzat dan de partij opgeven.
Er was een oogenbhkkelijk tekort aan geld, goed. Maar dat kwam
niet door uitputting, maar door slecht beleid of gebrek aan beleid.
Waarom het men de zaak van de posterijen almaar slepen ? Waarom werd het zilver niet naar de munt gebracht ? Waarom gaf men
geen gehoor aan de plannen van Martens? ) Als er dus voor het
oogenbhk een tekort was, dan kon men dat met een leening verhelpen en heel goed verder gaan. 't Kwam er op aan de veldtocht
van 1749 voor te bereiden.... Nu? ja, nu had men zich natuurlijk in Engeland zelf de grond onder de voeten weggegraven en
nu een overhaaste vrede te ontgaan zou een heksentoer zijn. Zoo
redeneerde Bentinck en zoo redeneerde Sandwich ook eenigszins.
„De Stadhouder", schreef de gezant, „overdreef in Augustus de
vermogens en de kracht van de Repubhek evenzeer als ik me nu
durf vleien dat hij ze onderschat." ) E n nog bijna een maand later, in Aken, houdt hij vol ): „De zwakheid van de Repubhek
komt niet voort uit een wezenlijk gebrek aan hulpbronnen, maar
uit het verzuim van hen die, terwijl zij ons tot oorlog presten, de
middelen om die pohtiek te voeren niet door hun vingers hadden
moeten laten ghppen, zooals zij zonder twijfel gedaan hebben".
De Prins van Oranje, dat was de schuldige in de oogen van Bentinck en Sandwich. Die had alles vergooid in een oogenblik van
dwarsheid. „Ik heb alles wat die dag gebeurde" — de dag van het
opstellenVler instructie —, schreef Willem aan Charles Bentinck;
„als een boutade beschouwd, en ik dacht dat gij het evenzoo beschouwdet. Alles wat hij zei" — met dit oneerbiedig „hij"
wordt de Prins bedoeld — „heeft in 't geheel geen indruk op
mij gemaakt, evenmin als wat hij schreef: Ik heb enkel gezonnen
op middelen om de kwade gevolgen van de gemoedstoestand
waarin hij toen verkeerde en waarvan gij de oorzaak kent" (dit is
x

2

8

') Wie deze Martens,in wiens financieel vernuft Bentinck zoo'n vertrouwen stelde,
was, heb ik niet kunnen nagaan.
*) Maart 1748; Br. Mus.
*) 12 April 1748; Br. Mus.
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een toespeling op het geschil over het kommando) „te voorkomen".
Maar aan die kwade gevolgen viel nu niets meer te doen. Het
prikkelde Newcastle dat Sandwich nóg niet inzag hoe voüedig
bankroet hun pohtiek gemaakt had. Of de Stadhouder overdreven had of niet, dat was een academische •vraag. Sedert hij een verklaring van onmacht met zijn eigen naam onderteekend aan de
Engelsche regeering had laten voorleggen, was immers de vredespartij, die toch al bijna te sterk voor Newcastle's eenzame pogingen was geweest, niet meer te houden! Er was geen denken
aan, dat het Lagerhuis ooit nog credieten voor nog een veldtocht
zou toestaan. Vrede was onvermijdelijk geworden. Dat moest
men erkennen en er naar handelen. Trouwens, het zag er maar al
te zeer naar uit, of inderdaad de toestand van de Repubhek even
jammerlijk was, als haar Stadhouder voorgaf. Het naspel van de
instructie voor Charles, schreef Newcastle ), „is erger dan het
stuk zelf. Charles verklaart nu uit naam van de Stadhouder,
dat zij zelfs geen geld hebben om de opmarsen van hun 15.000
Russen naar Holland te betalen, als ze 't hier niet kunnen opnemen. Geen £ 70, of 80.000 kunnen ze bij elkaar brengen!" Het was
wel een smadehjk geval, dat men nu om geld moest komen bedelen voor diezelfde Russen waar men in de zomer scènes over gemaakt had, toen Engeland vroeg of het wel wijs was die kosten op
zich te nemen! Intusschen had men toen tegelijk de vrede afgewezen, zoodat men ze nu inderdaad heel dringend noodig had.
Natuurlijk kon Newcastle niet nalaten te zeggen dat hij het altijd
wel gedacht had — en hij kon werkehjk naar waarheid getuigen,
dat hij in zijn correspondentie met Sandwich vaak twijfel had geuit. „Sla mijn brieven van de afgeloopen winter nog eens op en
herlees mijn dringende aansporingen dat gij mij steeds het ergste
zoudt doen weten. Wat mij betreft, ik heb mijn gids voorlang gekozen. Zijn Koninkhjke Hoogheid is ter plaatse. Hij zal mij de weg
wijzen." En Cumberland wees naar vrede.
Wat hij uit Den Haag te melden had, was ver van bemoedigend.
De mihtaire toestand, was slecht. Tot de reductie van de dertig
krijgsgevangen regimenten die al in Januari met zooveel ophef
was aangekondigd, werd eerst onstreeks deze tijd definitief besloten, en dan nog in uiterst verzwakte vorm. De regeering had de
moed niet om t egen de protesten de geïnteresseerde officiersfamilies
1

») Aan Sandwich; 18 Maart O.S. 1748; Br. Mus.
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stand te houden (151). Het verbazende leger, dat volgens de conventie van Januari het eerst in het veld had moeten zijn en waarin
Sandwich in Maart, na de schok van Charles Bentinck's zending,
nog vast geloofde, *) was weer te laat. Er was een dreigend gevaar
dat de Franschen hun vijanden weer vóór zouden zijn. Eind Maart
waren er al berichten over hun beweeglijkheid. De Oostenrijkers
en de Engelschen waren zeker ook laat en onvoltallig. ) In het
ongelukkige stuk van 28 Februari was in't bizonder het te lang
wegblijven van de opperbevelhebber als een gevaar te meer voor
de Repubhek aangeklaagd. Die passage zal de gevoelens van de
Hertog van Cumberland jegens zijn zwager niet vriendschappelijker gemaakt hebben ). In ieder geval spaarde hij hem in zijn
verslagen niet. Zijn wanbeleid stelde hij aansprakelijk voor de nood
waarin heel de alliantie zich bevond. 2 April kwam hij eindehjk,
na weken lang vergeefs gepoogd te hebben zich een vooretelling
van de staat van zaken te vormen, tot klaarheid met zichzelf.
Uit wat hij die dag aan Sandwich, toen in Aken, schreef *) —met
de bedoeling om hem van de nijpende noodzaak van vrede te doordringen — krijgt men een indruk van zoo hopelooze verwarring,
incompetentie, nalatigheid, als het Staten-regiem aan het begin
van een veldtocht nooit te aanschouwen had gegeven. Het scheen
boven de kracht van de regeering te gaan om een leger zelfs maar
te verzamelen. Zonder de 15.000 Russen, die nog maar in aantocht waren, moest de Repubhek volgens de conventie een leger
van 51.000 man in 't veld brengen. Breda was, naar men zich
herinnert, de plaats van rendez-vous en de Prins van Oranje zou
zich daar zelf aan het hoofd van de Nederlandsche troepen steüen.
Maar er gebeurde niets. Volgens Cumberland was het onmogehjk
de Stadhouder en de andere leden der regeering tot een besef van
hun gevaar te brengen, althans hen te bewegen dat in daden uit te
drukken. De generaals die aanhielden om bevelen ten einde zich
naar hun kommando's te begeven.kregen hun verlof tot de 15de van
de maand verlengd. Cumberland was niet overtuigd, dat men in
staat was in drie weken tijds 10.000 man bij Breda te verza2

8

) 12Maartl748; Br. Mus.: „de Republiek heeft nu een leger van 130.000 man".
*) Dat erkent Newcastle zelf: Coxe, Pelham Administration, I, blz. 406.
) Uit Harwich nog schreef hij aan Newcastle om verzet tegen die voorstelling aan
te teekenen; 26 Febr. O.S. 1748; P . R. O., Military Expeditions, 24.
*) Bij Coxe, Pelham Administration, I, blz. 407 vlgg.; evenwel met omissies: zie
noot (152).
l
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melen. Engelsche troepen, die hij anders uit die buurt naar de
kant van de Maas had kunnen dirigeeren, zaten opgesloten in
Breda, omdat de Hollandsche troepen om ze te vervangen niet
kwamen opdagen. En daarbij ergerde het hem onuitsprekelijk dat
alle troepen in de buurt van Den Haag, niet minder dan acht eskadrons en het bataUlon gardes, vastgehouden werden om het
doopfeest van de Erfprins, de latere Willem V, die een maand
tevoren geboren was, op te luisteren (152).
Zoo had de maarschalk van Saksen vrij spel en 3 April sloeg hij
het beleg voor Maastricht. Cumberland en de Engelsche ministers
maakten zich ernstig bezorgd dat de stad niet te houden zou zijn
en als ze viel, dan kon men het ergste vreezen, dan lag de Repubhek inderdaad voor een inval open. „Should not the Prince of
Orange", schreef Newcastle venijnig aan Cumberland, „be shamed
out of his inaction and forced to come to Breda and head his army there ? If these Dutch have any troops, that would bring them
O U t . " !)

Maar de Prins bleef in Den Haag. 10 April werd het doopfeest van de Erfprins met groote praal gevierd. Willem IV's zin
voor ceremoniën en prachtvertoon had nooit ongelukkiger oogenblik gekozen om zich uit te vieren (153). Ook in ons eigen
land deed zijn schijnbare werkeloosheid hem veel kwaad en de
oogen van het pubhek. „Hij wil weer een leger aanvoeren van
uit het centrum van Den Haag", werd er gezegd; en de spotters spraken van „een veldtocht van het Haagsche Bosch". *)
Van Iddekinge, een Groningsen gedeputeerde, in wie Bentinck
volledig vertrouwen stelde en die hem gedurende zijn afwezigheid in Aken op de hoogte hield van wat er omging, vertelt wat
de Prins antwoordde, toen hij hem te verstaan had gegeven dat er
in die geest gepraat werd en dat eenige „demonstratie" van activiteit noodig was. „Hij wist niet wat hij meer had kunnen doen;
de vorst en het slechte weer hadden de zaken sterk vertraagd; de
Engelschen en Hannoveranen waren niet vroeg genoeg opgerukt
om plaats voor onze troepen te maken ); op dit oogenblik werd
onze cavalerie nog opgehouden (coupée) door de geallieerde troepen. De Hertog (van Cumberland) had twee maanden vroeger
8

') 1 April O.S. 1748; Coxe, Pelham Administration, blz. 406.
') A. A. van Iddekinge aan Bentinck, 13 April 1748; Br. Mus.
*) Men zal opmerken, dat dit precies het tegenovergestelde is van wat de Hertog van
Cumberland beweerde.
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naar Den Haag moeten komen en magazijnen maken om vóór de
Franschen te velde te komen. Wij waren de speelbal van de bondgenooten, die ons kaal vraten en ons op de koop toe nog onbeschoft bejegenden. Hij had bevel aan onze troepen gezonden om
in 't veld te komen en hij was van plan zich bij het leger te voegen, zoodra het kon oprukken en iets ondernemen; maar hij kon
Den Haag niet verlaten zonder de zaken van het Generahteitsbetaalkantoor geregeld te hebben opdat het geld hem niet opeenmaal ontbreken zou. Hij zou zijn equipages laten oprukken en
dit was het antwoord, dat ik geven kon aan hen die praatten
zooals ik zei."
Dat de Hollanders en de Engelschen elkaar over en weer de
schuld gaven van hun tegenslagen, was ieder jaar vertoond, maar
dat maakte voor de Prins de storm van kritiek en smaad, die er in
Engeland nu zeer bepaaldelijk tegen hem opstak, niet gemakkelijker te verdragen. Hoe anders was alles geloopen dan hij zich een
jaar geleden had voorgesteld! Hij haakte naar een paar dagen
rust van zijn onverpoosd blokken aan de duizenderlei zorgen van
zijn ambt, om een mémoire justificatif te kunnen opstellen, „voorzien van stukken en data en van kleine teekenende bizonderheden
en anecdotes, mij alleen bekend", waarmee hij de laster het zwijgen zou kunnen opleggen. „Men beweert", schreef hij aan Charles
Bentinck ), „dat wij alles bij elkaar niet meer dan 12 of 15.000
man hebben, ) terwijl ik er in Breda 28.000 de revue heb laten
passeeren" 28.000 was in ieder geval, zonder de 15.000 Russen,
die altijd nog ergens in het Oosten van Duitschland zaten,
23.000 te weinig. Al wat de Prins zeggen kon van de vooruitzichten, was dat 6 of 7 Zwitsersche batalhons (5 a 6000 man)
over een zes weken of twee maanden voor de dienst gereed
zouden kunnen zijn. Op de Brunswijksche troepen was nog in
lang geen kijk. Charles Bentinck vond het dus wel zoo goed om er
het zwijgen toe te doen. Met recriminaties over en weer verergerde men de tweedracht maar en als de oude vriendschap van Engeland en Nederland ook in de schipbreuk onderging, dan had
men alles verloren. Van het mémoire justificatif is dan ook niets
gekomen.
1 Mei trok de Prins eindehjk naar het leger, naar Breda. De
1

2

') 26 April 1748; Archives, IV, I, blz. 167.
*) Dat schreef Newcastle inderdaad, Coxe, Pelham Administration, I, blz. 407.
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Prinses Royaal vergezelde hem tot halverwege tusschen Delft en
Rotterdam en kwam terug in Den Haag, volgens 's Prinsen levensbeschrijver Van Laar zoo ontroerd door het afscheid, dat men
voor de Erfprins een andere min moest zoeken ). Vermoedelijk
bestond die ongerustheid slechts in de legende. In een brief van de
volgende dag (154) blijkt er niets van, en wat de Prinses zich voorstelde, kan men afleiden uit haar wensch, dat Willem „zoo spoedig mogehjk eenige coup d'éclat mocht verrichten die van u zal
doen spreken zonder dat gij er gevaar bij loopt." Inderdaad was
van gevaar loopen geen sprake. Nog maar een paar uur was Zijne
Hoogheid in Breda, toen de graaf van Bentinck uit Aken kwam
aangeijld met de heugelijke tijding dat de vredespreliminairen,
met inbegrip van een wapenstilstand, 30 April waren geteekend.
„Veele Godvruchtige menschen", verzekert de nooit uit het veld
geslagen Van Laar *), „gewoon de wijsheid Gods in deszelvs wonderbaare wegen na te gaan, merkten aan, dat de Hemelden Heere
Prince tot een Aardsche Vreede Vorst verkoren had, die meerder
door zijne Wijsheid en Deugd dan door geweld overwinnen en zijn
roem moest vereeuwigen; niet begeerende, dat die Godsvruchtige,
zachtmoedige en Liefdenrijke Prins zijne handen, schoon in een
wettigen Oorlog, met bloed zoude bemorschen: Want, (het is waarlijk opmerkelijk) niet tegenstaande de kennisse in en lust tot alles
wat den Oorlog aangong, gepaard met een weergaloze dapperheid,
die bij deezen Prins gevonden wierd, zoo is Hem altoos de gelegenheid benomen om zulks werkstellig te maaken."
1

Het is moeilijk zich aan de indruk te onttrekken, dat de •vrede
ons land bewaarde voor een ramp van de allereerste grootte. Dat
was zonder twijfel het gevoelen in Den Haag. Toen Bentinck
in het salon van de Prinses verscheen, volgde er wat hij zelf aan
Sandwich als „een kortweg belachelijk tooneel van geestdrift" beschreef. Wassenaer-Twickel en Van Hoey zoenden hem op beide
wangen en de volgende dag werd hij door al de leden van de Staten-Generaal (ik schat een kleine twintig heeren) met groote
hartelijkheid omhelsd (155).
In Engeland dacht men niet anders. 19 April (8 April O. S.)
(156) had Newcastle de meest dringende bevelen aan Sandwich te
Aken gestuurd om, als het niet anders kon met opoffering van de
*) Van Laar, a. w., II, blz. 174.
) A. w., b l z . 175. I k h e b de k r e u p e l e z i n l o o p e n d e m o e t e n m a k e n .
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laatste punten die Engeland nog van Frankrijk scheidden, en zonder Oostenrijk, een afkomst te maken. Een dag of tien later, juist
op den dag dat in Aken de prelinhnairen geteekend werden, schreef
hij weer op een ware paniek-toon: „For God's sake, look forward. Your friend Chesterfield says, you are now amused by St. Séverin" (de Fransche onderhandelaar te Aken). „Bring things to
a precision. Get something signed if you can". Newcastle gaf zich
aan zijn aanvallen van angst even onvoorwaardehjk over als hij
het in dagen van voorspoed aan overmoed placht te doen. Toch
had hij in de zegevierende stemming na het tot stand komen van
de conventie wel oogenblikken van twijfel gekend. „I hope we
shall not have been out in our calculations", had hij toen zij het
leger nog in honderdduizenden telden zijn vriend in Den Haag geschreven ), „for I begin now to talk a httle big". Maar zou hij ooit
geloofd hebben, dat men drie maanden later aan de rand van een
volslagen mihtaire ineenstorting staan zou? Wasner, de Oostenrijksche gezant, een zeer bekwaam en gezien diplomaat, was hem
komen waarschuwen. De val van Maastricht, meende die, was
onafwendbaar en zou de grenzen van de Repubhek openstellen
voor de Fransche legers. Onmiddellijk vrede sluiten, zelfs met
voorloopige uitsluiting van zijn eigen regeering, die zich met de regeling van een établissement voor Don Philips waarop Engeland
en Frankrijk elkaar genaderd waren niet kon vereenigen, dat
dorst Wasner in zijn persoonhjke kwahteit aanbevelen als dringend
noodzakelijk, zeker een hoogst opmerkehjke stap voor een diplomaat en die dan ook op de Engelsche regeering diepe indruk
maakte. De instructie aan Sandwich om in die geest te handelen
werd nog afhankelijk gemaakt van het oordeel van de Hertog van
Cumberland, of hij ingeval Maastricht bezweek zou kunnen instaan voor de dekking van de Nederlandsche grenzen. Maar Cumberland wachtte zich wel om daarvoor in te staan. Sandwich had
bij zijn droevige taak geen hartelijker steun dan van hem. En geen
wonder. Chesterfield was van oordeel dat vier mannen zich om een
wonderbaarlijke ontsnapping gelukkig mochten prijzen. „DeHertog
van Cumberland is ontsnapt aan nederlaag en schande. De hertog
van Newcastle en Lord Sandwich...." de schrijver het het woord
oningevuld. „En de Prins van Oranje is ontsnapt aan afzetting." )
1

a

') Aan Sandwich, 22 Jan. O.S., 1748; Br. Mms.
») Letters, III, blz. 262.
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Een anti-Orangistische tegenrevohitie, een halve eeuw vóór ze
werkelijk plaats greep, —dat vergt heel wat van de verbeelding!
Maar als men het jammerlijk en onmachtig gedoe van de maanden Maart en April heeft gadegeslagen, dan kan men bezwaarlijk
ontkennen, dat de noodkreet van 28 Februari alleszins gerechtvaardigd was. Dat wil niet zeggen, dat Bentinck en Sandwich geheel ongehjk hadden, als zij volhielden dat de Repubhek niet zoo
volledig uitgeput was als in Charles' instructie beweerd werd. Willem Bentinck mag zich van het financieele vraagstuk wat heel gemakkelijk afgemaakt hebben, er zat waarheid in zijn opmerking *)
dat „per slot van rekening, de zwakheid van de Repubhek voortkwam uit gebrek aan ldding". Niets is lastiger dan zich van de
financieele toestand een juist denkbeeld te vormen. Toen Charles
Bentinck al eenige tijd in Londen geweest was, schreef de Prins
zelf hem een brief met nadere inlichtingen over dat punt. Men was
in Londen verbaasd, had de afgezant gemeld, over die plotselinge
geldnood vlak na de milde gift van 2 percent, waarvan in zijn instructie nog gezegd was dat zij boven verwachting veel had
opgebracht. Hoeveel, tusschen twee haakjes, is nooit aan het hcht
gekomen (157)- Uit 's Prinsen lang niet heldere uiteenzettingen
bhjkt, dat miljoenen verzwolgen waren door de achterstallige
schulden, die Holland nog voor de veldtocht van 1747 gemaakt
had, maar dat de eigenlijke nood in de Unie heerschte, die de inkomsten van de Generahteitslanden moest missen, die geweldige
scha leed door de winterkwartieren der bondgenooten en die door
de kleine gewesten om verschillende redenen maar eenstemmig in
de steek werd gelaten. Zooals Newcastle opmerkte *), het in gebreke bhj ven van diegewesten was niets nieuws. „De bizondere onkosten, waaraan men beweerde dat al het geld heengegaan was
(ofschoon men op andere oogenblikken voorgaf dat het er welwas,
maar dat het opgehouden werd) voor verdedigingswerken, inundaties, en het proviandeeren van het geallieerde leger op Nederlandsche bodem, konden niet veel beloopen vergeleken met de som
die, naar men ons verzekerd had, de 2 percent zou opbrengen."
Inderdaad, het eenige wat in heel de onverkwikkelijke historie
volstrekt onmiskenbaar is, dat is dat de nieuwe regeering de toestand niet beheerschte, dat de Prins van Oranje de man niet was
') Aan Charles Bentinck, Aken, S April 1748; Br. Mus.
') Newcastle aan Sandwich, 18 Maart O.S. 1748; Br. Mus.
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om de Republiek te redden. Is er lichtvaardiger manier van doen
denkbaar, dan bij heel die zending van Charles Bentinck aan den
dag komt ? Hals over kop wordt een man naar Engeland gestuurd
met een instructie, over het gebruik waarvan 's Prinsen voornaamste raadsman volstrekt geen klaarheid heeft gekregen. Zoo onvoldoende toegerust voor deze taak is de deugdelijke en trouwe Charles, tot voorkort kolonel in 't Staatsche leger, dat hij met de mond
vol tanden staat als men hem vraagt — wel waarlijk de eerste
vraag toch die hij kon verwachten — waar dan wel in 's hemelsnaam de miljoenen van de „milde gift" zijn gebleven? De Prins
hcht hem daarover in met een keuvelend briefje, vaag en duister, en dat dan ook, naar hijzelf zegt, currente calamo geschreven
en herhaaldelijk onderbroken was. *) Hop, die begrijpehjkerwijze
de Bentincks slecht zetten kon, had vroeger al eens gespot dat
de Prins van Oranje zijn gezanten koos net als zijn generaals —
een toespeling op Cronstrom. ) Maar wie zijn inlichtingen kent,
kan het Charles nauwelijks kwahjk nemen als hij er niet in slaagde Newcastle duidehjk te maken, hoe het dan toch met die financiën zat. Het verzoek op zichzelf om een miljoen pond sterling
door bemiddeling van de Engelsche staat was bovendien volslagen onuitvoerbaar, niet enkel wat de substantie, maar wat de
modaliteit betreft. *) Het was een volmaakt nuttelooze vernedering. E n het afslaan dat volgde, tot hij eindehjk, zooals Chesterfield het uitdrukt, *) „came down to beg for God's sake" dat men
dan tenminste de Russen zou betalen, maakte heel de vertooning
niet waardiger.
Daarenboven was de toon van de instructie van 28 Februari
in de hoogste mate onoordeelkundig. „A passionate, undigested
performance", noemt Sandwich het ) en in zoover herinnert het
aan de even ongelukkige brief van 12 Juli 1747 aan Chesterfield.
Overigens, wat de inhoud aangaat, is niets zoo verbazingwekkend,
als dat die twee geschriften met een tusschenpoos van iets meer
dan een half jaar uit dezelfde pen konden voortkomen. Willem
Bentinck schreef uit Aken aan Fagel, met de bedoeling dat die
zijn brief aan de Prins zou toonen, dat het volstrekt noodig was
2

B

1 Archives, IV, I, blz. 159.
») A.w., blz. 130.
*) Newcastle aan Sandwich, Febr. O.S., 1748; Br. Mus.
') Letters, III, blz. 251.
) Aan Newcastle, Aken 17 Maart 1748; Br. Mus.
E

285

E E N SMADELIJKE EPISODE

„qu'il y ait une certaine liaison et une certaine consistance entre
ce qui précède et ce qui suit." Hij verlangde daarom vooral, dat
de Prins, vóór hij de gezanten in Aken instructies toezond, zijn
brief van 12 Juli nog eens zou overlezen
) „Een zekere eenheid", 't was wel het minste wat men kon eischen. De Prins zei het
tegenovergestelde van wat hij vroeger gezegd had met dezelfde
hevigheid, met dezelfde vinnigheid tegen de bondgenooten en alsof hij al wat voorafging vergeten was. Hij verloochende heel zijn
verleden, alle tradities die hij beloofd had te zuUen handhaven,
met een animo alsof men hem daarvoor Stadhouder gemaakt had.
De oorlogspolitiek, die de Oranjepartij onder Bentinck's leiding
vooral van 1744af meer en meer tot de hare had gemaakt, was een
pohtiek die geen rekening hield met 's lands wezenlijke belangen
en met zijn wezenlijke macht. De hooggespannen verwachtingen,
die de omwenteling in het leven had geroepen, waren tot teleurstelling gedoemd. De protesten van Juli en Augustus 1747 tegen
de hervatting van vredesonderhandelingen waren een ernstige
misslag. Maar als het tot liquidatie van die pohtiek moest komen, had het toch met grooter waardigheid kunnen gebeuren
dan het ten slotte door de Stadhouder gedaan is. Zooals het geschiedde, in een stemming van paniek, van persoonhjke gekrenktheid, van recriminatie, is het een van de smadehjkste episodes in
onze geschiedenis geworden.
x

*) Vooral de brief aan de Koning; vgl. noot (133).

XXI
BESLUIT
De geestdrift van de Haagsche regentenwereld over de onderteekening der preliminairen was begrijpelijk genoeg. Toch kan
het ook niet bevreemden, dat de Prins in Breda Bentinck's bericht wat koel had opgenomen ). De Repubhek en haar nieuw bewind waren van een wisse ondergang gered — heeft Willem IV dat
trouwens wel ooit ingezien ? — maar in ieder geval, 't was op een
ver van eervolle wijze geschied.
Heel de positie van de Nederlandsche onderhandelaars te Aken
was vernederend geweest. Sandwich had zich over de ineenstorting van Willem IV's oorlogspolitiek in het begin van Maart aanstonds getroost met de overweging ), dat er van deze regeering
althans geen „verraad" te duchten viel, en dat derhalve „het beleid van heel de onderhandeling ons vanzelf zal toevallen." Inderdaad was aan de Nederlandsche gevolmachtigden instructie gegeven om in overeenstenuning met de Engelschen te onderhandelen, en Sandwich had de onbetwiste leiding, 't Was aan zijn
persoonhjke verhouding met Bentinck te danken dat die tenminste in alles gekend werd — samen hielden zij de drie andere Nederlandsche gedelegeerden zorgvuldig in onwetendheid van wat
zij met St. Séverin bespraken.
Maar Bentinck kon ten slotte ook niet meer dan meeloopen. St.
Séverin weigerde rechtstreeks met hem te onderhandelen en hij kon
niet gedaan krijgen, dat Sandwich insisteerde op het opnemen in
de preliminairen van twee punten die de Staten buitengemeen ter
harte gingen: het herstel van het handelsverdrag met Frankrijk
van 1739 en de gehjkstelling door Spanje *) van de Nederlandsche
1

2

*) Aldus Bentinck in de reeds vermelde brief aan Sandwich.
) Sandwich aan Newcastle, 12 Maart 1748; Br. Mus.
) Op de asiento en het jaarlijksch schip na; van die voorrechten, sedert de vrede
van Utrecht bezeten, zou Engeland natuurlijk geen afstand doen.
2
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met de Engelsche koopheden. Beide punten werden na de onderteekening der preliminairen in de vorm van een declaratie door de gezanten der Zeemogendheden aan de Fransche gevolmachtigde
voorgelegd. Maar die declaratie had geen bindende kracht, en ofschoon de gelijkstelling door Spanje ten slotte verkregen werd,
Frankrijk bleef het herstel van het verdrag van 1739 hardnekkig
weigeren. Dat was een kwaad ding. In de dagen van D' Argenson had
men die concessie voor het grijpen gehad. Zoowel in de Idees als in
het Contre-projet was herstel van dat voordeehge handelsverdrag
toegestaan. De Oranjepartij — zoo moest de handelsstand wel redeneeren — had het land waar lij k geen dienst bewezen door het Engeland mogehjk te maken de onderhandelingen van 1746 te doen
mislukken. Engeland zelf had er Cap Breton niet mee behouden,
maar de Repubhek had er het Fransche handelsverdrag mee verloren ! Om van al de nuttelooze onkosten, sindsdien gemaakt, van
de eüende van de Fransche invasie, van de smaad van de overgave
van Bergen-op-Zoom, van de slechting van zooveel barrière-vestingen, nog niet te spreken. Zelfs Maastricht werd niet behouden:
het beleg werd uitdrukkehjk van de wapenstilstand uitgezonderd
en een paar dagen later capituleerde de stad, niet oneervol overigens, en bij de vrede werd zij natuurlijk met alle veroverd grondgebied gerestitueerd.
E n met de preliminairen was het nog niet afgeloopen. Eerst had
het groote moeite gekost Oostenrijk tot toetreden te bewegen.
Niet dat Oostenrijk meer dan de Zeemogendheden gezind was de
oorlog met Frankrijk voort te zetten. Zijn gevolmachtigde, Kaunitz, had even ijverig als Sandwich gepoogd het eerst tot een
schikking te geraken, en zoo St. Séverin aan de laatste de voorkeur had gegeven, dan was dat niet omdat Oostenrijk meer van
Frankrijk eischte. Wat Oostenrijk en Engeland scheidde, was de
kwestie van de behandeling van een gemeenschappelijk bondgenoot, nl. van Sardinië. Oostenrijk was bereid in een établissement
voor Don Philips ten eigen koste toe te stemmen, maar dan wilde
het ook de gebiedsafstand die het zich bij het verdrag van Worms
van 1743 getroost had ongedaan gemaakt hebben, want het had
zich daartoe alleen laten vinden opdat Sardinië die andere gebiedsaf stand ten behoeve van de jonge Bourbon zou helpen verijdelen. Engeland evenwel protegeerde Sardinië en de bevestiging
van Sardinië's aanwinsten van Worms stond in de preliminairen
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uitchrikkelijk vermeld. Maria Theresia protesteerde en dreigde,
maar vóór de maand Mei om was, bedacht zij zich en trad toe.
Men kan hcht denken in geen al te vriendschappelijke stemming
jegens de Zeemogendheden, en ofschoon Engeland natuurlijk de
ware schuldige was, de Repubhek, zoo oneindig meer kwetsbaar,
werd het slachtoffer van haar wraak. Zij deed een ernstige poging
om de Zuidelijke Nederlanden te bevrijden van de lasten en servituten die het barrière-verdrag van 1715 erop gelegd had. Zij
weigerde beslist die gewesten op de oude voet terug te nemen en
maakte daarmee de vrede, waarvan wederzijdsche restitutie van
veroveringen de grondslag zijn moest, onmogehjk. Eerst hoopten
de Engelschen en Nederlanders dat Frankrijk ertoe te vinden zou
zijn hun dat land voorloopig in bewaring te geven, maar dat was
te veel gevergd. Frankrijk wilde wel uitleveren, maar slechts aan
Oostenrijk, en Oostenrijk wilde niet aannemen tenzij ontslagen
van de barrière-verphchtingen.
Maanden verstreken en de onzekere toestand werd ondraaglijk.
Wel sloten de Zeemogendheden en Frankrijk in 't begin van Augustus nog een conventie, waarbij werd vastgesteld dat de 30.000
Russen, wier moeizame tocht hen altijd nog niet tot aan de Rijn
had gebracht, huistoe zouden worden gezonden, maar zoolang de
vrede niet geteekend was, leek het toch immer mogehjk dat de oorlog opnieuw ontbranden zou. Daarom wilden Sandwich en Bentinck, die hun populariteit van na de preliminairen bedenkelijk
zagen tanen, desnoods zonder Oostenrijk vrede sluiten, in de verwachting ongetwijfeld dat Oostenrijk dan wel spoedig zou bijdraaien. Korte tijd was dat de pohtiek der Zeemogendheden, toen
plotseling, tot woede en ontsteltenis van de twee vrienden, en het
moet gezegd van de politieke wereld in Londen zoowel als in Den
Haag, Newcastle een nieuwe koers insloeg.
Hij had de Korring op diens zomerreis naar Hannover vergezeld
en gehjk zoo dikwijls hadden de zaken van Herrenhausen uit bezien een ander aspect dan vanuit Londen. George U's van ouds
bekende keurvorstehjke vrees om Oostenrijk al te zeer te ontstemmen deelde zich aan hem mee en 18 Augustus zond hij Sandwich instructie om toenadering tot Kaunitz te zoeken ).
Bentinck's eerste reactie op deze omkeer was hevig. Niet alleen
1

*) Zie voor dit en het volgende Coxe, Pelham Administration, laatste hoofdstuk
van I en eerste hoofdstukken van II.
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zocht hij verhchting voor zijn ontstemming in scherpe kritiek op
de onberekenbare wisselvalligheid van de Engelsche regeering,
welke het onmogelijk maakte eenig plan van actie uit te voeren
hij weigerde zijn medewerking aan de nieuwe pohtiek en deed
daarvan op eclatante wijze aan de wereld kond door Aken te verlaten en naar Holland terug te keeren, waar de Prins trouwens zijn
bijstand best gebruiken kon in de juist toen acuut wordende troebelen te Amsterdam. Zoo was de Repubhek dan toch zoo volgzaam niet, zal men vragen, als Sandwich verwacht had? Sandwich zelf schoot tegenover Newcastle's laatste zwenking in volgzaamheid te kort. Hij het na de bewuste instructie onmiddellijk
uit te voeren. Hij vroeg ook een keer naar Den Haag te mogen
doen. Hij correspondeerde met Pelham, die te zeer naar vrede
verlangde om niet met hem tè sympathiseeren. Maar hij bereikte
met dat alles slechts, dat Newcastle's vriendschap in vijandschap
verkeerde, dat de Koning hem voorgoed schrapte als mogelijk
staatssecretaris, en dat hem in zijn onderhandeling een collega
ter zijde werd gesteld, de Engelsche gezant te Weenen, Robinson,
die voortaan het wezenlijk vertrouwen van Herrenhausen genoot.
Met Bentinck konden de Koning en Newcastle natuurlijk zoo niet
omspringen. Hem konden zij niet breken zooals zij het de overmoedige jonge gezant deden. Daartoe was zijn positie in de Repubhek te sterk. Men trachtte dus hem te overreden. Newcastle
schreef. Cumberland schreef. En het slot was dat Bentinck moest
terugkeeren en samenwerken met Robinson en dat Newcastle
zich opgetogen verklaarde over zijn meegaandheid.
Inderdaad stond er voor de Nederlandsche pohtiek geen andere
weg open dan die waarop Engeland voorging. In dit bizonder
geval leidde die weg niet tot een ramp als een hernieuwing van de
oorlog geweest zou zijn. Maar een van de middelen waarmee
Engeland Oostenrijk tot medewerken aan de vrede bewoog, was
toe te stemmen in de uitschakeling der barrière-kwestie. Bentinck deed natuurlijk wat hij kon om dat te beletten. Broer Charles ging naar Hannover ) om George II en Newcastle te belezen.
Maar hij werkte niets uit. Hij was bitter verontwaardigd over de
toon waarop Newcastle van „jullie verdoemde barrière" sprak,
maar toen Engeland ongezind bleek zich daar warm voor te maa

*) De Jonge, a. w., blz. 163.
*) Zijn brieven hierover aan Willem zijn in de Bentinck Papers, Br. Mus.
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ken, wisten hij en Willem er toch weer niets anders op dan „de
minsten te zijn." Een breuk was immers nog veel erger. Die pohtiek
smaakte velen in Den Haag wel slecht ), maar men stond tegenover Engeland nu eenmaal hulpeloos, en zoo werd in October de
vrede gesloten zonder dat het barrière-verdrag erin vermeld werd,
en die kwestie bleef, evenals die van het Fransche handelsverdrag,
overgelaten aan de machtelooze pogingen van de Nederlandsche
diplomatie in afzonderlijke onderhandelingen.
Deze barrière-moeilijkheden deden zich voor in de vorm van
een geldkwestie. Oostenrijk verklaarde zich buiten machte om de
zware subsidies voor de Staatsche garnizoenen in de Zuid-Nederlandsche vestingen, die het barrière-verdrag voorschreef, langer
op te brengen, vooral nu de Belgische gewesten zelf zoo van de
oorlog geleden hadden. Maar inderdaad waren zij een symptoom
van een grondige verandering in de Europeesche verhoudingen en
in de positie der Repubhek temidden daarvan. De onbekwaamheid van de Repubhek om haar rol van schildwacht tegen Frankrijk naar behooren te vervuUen was te duidelijk gebleken dan dat
Oostenrijk nog veel roeping kon gevoelen om haar voor dat nuttelooze werk zoo zwaar te betalen. De barrière werd trouwens in een
grootendeels ontmantelde staat door de Franschen teruggegeven
en het stond te voorzien dat de taak om haar te herstellen voor de
Repubhek met haar ontredderde financiën te zwaar zou bhjken.
In het Oude Systeem vormde de barrière een onmisbare schakel,
en haar zwakheid, evenals die van de Repubhek waarop zij rustte,
was op zichzelf genoeg om het heele bondgenootschap tegen
Frankrijk met ontbinding te bedreigen.
1

Tegehjk Waren er zooveel andere elementen van oneenigheid
— te Aken was het maar al te goed gebleken — dat zeker
anderen de handen niet ineen zouden slaan om de kracht waaraan het de Repubhek ontbrak te leveren. Oostenrijk wrokte
slechts en trachtte zich aan de verphchtingen van 1715, die formeel onbetwistbaar waren, te onttrekken. Naar Engeland richtten zich de blikken van den Prins en zijn raadgevers. A l in Augustus 1748 dacht men aan gemengd Engelsche en Nederlandsche
garnizoenen voor de barrière *). Naderhand trachtte men voortdurend Engeland's geldelijke steun te verkrijgen tot het herstel
*) Kalshoven, a. w., blz. 44, noot 1.
) Archives, IV, I, blz. 179.
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van de vestingwerken ). Noch van het een noch van het ander
kwam iets in. Ten slotte was de regeling van deze kwestie nog altijd hangende, toen de groote omkeer in dé Europeesche bondgenootschappen zijn beslag kreeg, Engeland in Pruisen een deugdelijker helper op het vasteland vond dan de afgeleefde Repubhek
meer zijn kon, en Oostenrijk zich aansloot bij Frankrijk. Daarmee
kwam heel de barrière-kwestie in de lucht te hangen. Jarenlang
hadden de Nederlandsche staatsheden onderhandeld over een
ij del luchtbeeld. De veronderstelling waarop heel hun staatkunde
gebouwd was bleek hol. De Zuidelijke Nederlanden waren voor
Frankrijk nu bevriende grond. De Engelschen moesten en konden het zonder de Repubhek af ).
Het is, dunkt mij, duidelijk dat de neutraliteitspolitiek, die Gilles als oplossing van het Belgische vraagstuk had voorgestaan,
heel wat realistischer was dan de Orangistische trouw aan het
Oud Systeem toen zich dat al kennelijk overleefd had. Willem IV
en Bentinck hebben met hun beleid niets anders bereikt dan dat
de Repubhek door de loop der gebeurtenissen hardhandig dezelfde
richting ingedwongen werd, die zij met behoud van wat meer
waardigheid en met veiligstelling van enkele belangen kort tevoren nog goedschiks had kunnen inslaan.
1

2

Ik heb de ontwikkeling der zaken na de onderteekening der
preliminairen van 30 April niet uitvoerig willen beschrijven, omdat ik met de feitehjke en voor ieder met handen te tasten mislukking van Willem IV's buitenlandsche pohtiek van oorlog en steunen op Engeland kon achten mijn taak tot haar natuurhjk einde
gebracht te hebben. In de lange maanden die tusschen het tot
stand komen van de preliminairen en dat van de vrede verhepen,
begon in de Repubhek ook de binnenlandsche crisis, 't Had in het
jaar dat sedert de verheffing voorbijgegaan was al meer dan eens
gerommeld, maar zooals wij gezien hebben was het onweer telkens weer afgedreven. Eindehjk het zich de volksdrang naar herstel van grieven en onderwerping van de oligarchie met frazes
en uitbreiding van de macht des Stadhouders niet meer afsche*) Kalshoven, a. w., blz. 71 vlg.
*) W . Bentinck hield in 1750 nog tot Maria Theresia vol, dat een Engelsch minister
van buitenlandsche zaken „dans toute affaire du continent ne peut aller que de pair
avec la République, s'il ne veut se perdre"; Beer, Aufzeichnungen des Grafen W. Bentinck, blz. 84. Bentinck's klok was een jaar of wat tevoren blijven stilstaan.
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pen, en Willem IV kwam voor een uitbarsting van opwinding en
oproerigheid te staan, die hem nog hulpeloozer vond dan 't gevaar
van buiten. Maar in een beschouwing van die binnenlandsche politiek wil ik mij met begeven. Wat ik heb willen aantoonen is het te
niet loopen van deOrangistische pohtiek ten opzichte vanEngeland
en van de Engelsche pohtiek ten opzichte van Oranje. Dat was met
de gebeurtenissen in het voorjaar van 1748 geschied. Daarna kon
geen Engelschman in zijn hart meer gelooven, dat hij van de Repubhek, of ze nu Stadhouderlijk was of Staatsch, de spil zou kunnen maken van een actieve Engelsche pohtiek in Europa. E n als
Nederlandsche Oranjemannen nog dachten dat er met het Engelsche bondgenootschap voor hun partij of voor hun land eer in te
leggen viel, dan kon dat enkel zijn omdat zij stekeblind waren
voor wat er om hen heen gebeurde. Dat wil niet zeggen, dat de
twee van elkaar af waren. Eer of geen eer, de Repubhek had haar
staatkunde nu eenmaal vastgelegd en het ontbrak haar aan
kracht en gunstige kansen misschien evenzeer als haar leiders aan
inzicht om het bepalen van een nieuwe koers een gemakkelijke
zaak te maken.
E n van elkaar af waren de twee vooral niet in het pohtiek bewustzijn van het Nederlandsche volk. De traditie van Oranje's
verbinding met Engeland was al oud. Ik heb in andere studies*)
getracht de onmiddelhjke pohtieke gevolgen van het huwehjk van
Willem II met Maria Stuart te schetsen. Een van de resultaten
waartoe ik daarbij kwam, was dat voor mijn eigen bewustzijn en
ik durf hopen voor dat van sommigen mijner lezers de hevige republikeinsche reactie tegen Oranje in het tijdvak van De Witt
verklaarbaarder werd. Het gezond democratisch en nationalistisch karakter van die reactie — verzet tegen dynasticisme en
verzet tegen buitenlandsche inmenging en overheersching —kwam
er helderder door uit.
Kunnen wij op diezelfde wijze de geschiedenis van Willem IV's
buitenlandsche relaties, die totnogtoe zoo slecht bekend is geweest, niet aanwenden om zekere tendenties van de Patriottentijd begrijpelijker te maken? Dat de jammerlijke mislukking van
Willem IV's binnenlandsche pohtiek zich gewroken heeft in de
*) Oranje en Stuart, I in English Historical Review, Juli 1923; II in Scottish Historical Review en Gids, April 1923; III en I V in Bijdragen voor vadert, geschiedenis, Oct.
1924 en 1925.
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anti-OTangistische wending die de democratische beweging in ons
land weldra ging nemen, is een zeer gewone voorstelling. Is het
niet even waar, dat de traditie van Oranje's afhankelijkheid van
Engeland, door Willem IV's huwehjk hernieuwd, het wantrouwen van de Patriotten tegen Willem V gedurende de vierde Engelschen oorlog verklaart ? Een zinneloos wantrouwen, — maar
men kan er een zekere poëtische rechtvaardigheid in vinden dat
eindelijk ook de Oranjepartij eens op die kreet van verraad onthaald werd, die zij zoo dikwijls, en met niet meer recht, tegen haar
vijanden had aangeheven.
Een schrale troost, deze overweging, voor wie erkent dat weinig
omstandigheden zooveel hebben bijgedragen tot de noodlottige
wending en de rampspoedige ontknooping van de geschiedenis
van onze Repubhek als juist dit verward raken van de partijstrijd
in de verhoudingen tot het buitenland. In plaats van met een
kalm en objectief oordeel omtrent de belangen van de staat
leidden onze pohtici te vaak ook de buitenlandsche zaken met
een geest beneveld door ambitie, haat of vrees. Als om strijd
gaven zij aan buitenlandsche mogendheden gelegenheid tot inmenging, en de invloed die Frankrijk of Engeland zich in onze
raadslagen verwierven, werd alle betuigingen ten spijt natuurhjkerwijze altijd ten eigen behoeve aangewend. Dat zagen de tijdgenooten in hun heldere oogenblikken ook wel, maar hun partijschappen maakten het hun moeilijk er zich tegen te verweren.
't Was een oud zeer. Willem U's huwehjk was er volstrekt het
begin niet van. Frankrijk en Engeland hadden om de voornaamste invloed in ons land gestreden en elk zijn partijgangers gehad
in onze politieke kringen sedert de oorsprong van onze onafhankelijkheid. In die eerste dagen was er nog geen traditie van nationale zelfstandigheid, de nood was te nijpend en de behoefte aan
hulp tegen Spanje te sterk, geen zelfgevoel, geen besef van uitsluitende saamhoorigheid konden beletten dat men de Engelschen en de Franschen diep in de eigen zaken haalde. Juist toen
men dat stadium begon te ontgroeien, kwamen de godsdiensttwisten van het Bestand hartstochten wekken, die opnieuw de
bezwaren tegen heulen met de vreemdeling het zwijgen oplegden (158). En toen men dat te boven was, verbond de dynastieke
pohtiek van Frederik Hendrik zijn huis aan Engeland met het
gevolg dat de partijtegenstelling nu eerst recht op het gebied van
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de buitenlandsche verhoudingen thuis raakte en voor generaties
gefixeerd werd: Oranje verbonden aan Engeland, dat dreef
Oranje's tegenstanders met op den duur onweerstaanbare kracht
tot Frankrijk.
Willem III, vreemd als het op het éérste gezicht lijkt, had die
tegenstelling op het gebied van de buitenlandsche pohtiek weten
te verzoenen. Zoo alles overheerschend werd in 1672 op eenmaal
het Fransche gevaar, zoo onmiskenbaar ook was de zuiverheid
van zijn bedoelingen, dat de tegenspraak op het laatst verstomde,
en na zijn dood werd de traditie van tegenstand aan Frankrijk in
verbond met Engeland, door hem met machtige hand geschapen,
door het stadhouderloos bewind voortgezet.
Het huwehjk van Willem IV deed al de slechte herinneringen
herleven. Het voerde opnieuw een element van dynasticisme gepaard aan buitenlandsche inmenging in de pohtieke verhoudingen binnen. Ik heb getracht na te gaan hoe storend en irriteerend
dat element werkte, hoe het van de restauratie van Oranje een
Engelsche overwinning maakte en hoe het de herstelde familie
met de last Van een onhoudbare en rampspoedige buitenlandsche
pohtiek bezwaarde. Vanzelf is in mijn verhaal het meeste hcht op
de tekortkomingen en vergissingen van de Oranjepartij gevallen.
De verstandhouding van de tegenstanders met Frarikrijk heb ik
enkel nu en dan kunnen aanstippen (150). Het is volstrekt mijn bedoeling niet geweest ze weg te doezelen. Maar behalve dat de verhouding van Oranje en Engeland mijn onderwerp was, het is dunkt
mij onloochenbaar dat de afhankelijkheid van Oranje ten opzichte
van Engeland — na de verzoening der gevaarlijke tegenstelling in
Willem HI's tijd — primair was en die van de anderen ten opzichte van Frankrijk in den beginne niet meer dan een reflectie daarvan. Zoo goed als de Acte van Seclusie teruggevoerd moet worden op het huwehjk van Willem II en Maria Stuart, moet men de
oorsprong van 1795 zoeken in het huwehjk van Willem IV en Anna van Hannover.
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1 Fagel trouwens onderscheidde zich vooral door de integriteit van
zijn karakter en de trouw waarmee hij zijn vereerde vriend de Raadpensionaris ter zijde stond. De Engelsche gezanten oordeelen gunstig over hem,
omdat hij door dik en dun Engelschgezind was. Hij moet bovendien een
aantrekkelijke persoonlijkheid geweest zijn, opgewekt en gulhartig. Bij zijn
aftreden in 1744 zei hij schertsend tot G. O. Burmania: „dat hij te scheep
was gekomen voor schrijver èn niet voor stuurman"; Burmania aan Willem
IV, 25 Nov. 1744, H. A. — Walpole schrijft aan Harrington, 3 Sept. '34:
„The Greffier on all occasions resigns his own sense entirely to the •will of
Monsr Slingelandt, and stands in so much awe of him, that he will not venture even to speak his own mind, if he finds the other is fixed in a different
opinion"; P. R. O. — Tegelijk noemt hij hem: „that good and wise man".
Politieke macht en invloed waren in Holland omstreeks die tijd in handen van een groepje heel oude mannen. Slingelandt was geboren in 1664;
Francois Fagel in 1659; Francois Teresteyn van Halewijn in 1676; Wassenaer-Obdam was jonger; geboren in 1683; maar zooveel te ouder weer was
de secretaris van de Staten van Holland, Willem Buys, geboren in 1661. A l
die mannen gingen nog jaren mee, allen stierven in 't harnas, behalve Fagel
die in 1744 op 85-jarige leeftijd zijn ambt neerlei. Slingelandt stierf 1 Dec.
1736; Halewijn in 1751; Wassenaer in 1745; Buys in 1749.
2 Over Obdam zie Fénelon in B. M. H. G., X X X , en mijn studie
over Een Opvoeding in de i8e eeuw, Nijhoff's Bijdragen, 1922. Over Halewijn laat Horace Walpole zich 15 Oct. 1734 als volgt uit (aan Harrington;
P. R. O.): „He is a rigid Republican
He has good natural sense, and
much Learning; is in himself more a Philosopher, than a Minister, and
loves the country better than affairs of State; and having come into Business in an advanced Age, he is extremely jealous of the Ministers and their
power; he is very rich, without being either co veto us, or expensive, and
knows no other use of money, but to help the Distressed; and his utmost
ambition seems to be that of appearing a good Patriot".
3 9 Juni 1733 b. v., schrijft een ambtenaar van het Engelsche gezantschap in Den Haag aan een vriend op het Foreign Office: „Courtesie and
affability are a part of his constitution
His Highness delivers himself
clearly and readily upon any subject, and is of quick discernment and
sound judgment, assisted by a memory that retains everything, and this
well furnish'd with usefull materials by lecture and erudition"; P. R. O. —
Voor latere uitspraken zie b.v. de door Jorissen uitgegeven D. van Bleys-
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wyk's Memoriën (W. H. G.), blz. 208; en in Van Laar's Leven van Willem IV
(1752) berichten over zijn redevoeringen tot de troepen in 1747. Ook Slingelandt zegt van hem tot Finch dat hij bezat „the gift of explaining himself clearly and well upon every subject"; Finch aan Harrington, 19 Mei
1733; P. R. O.
4 Hij behoefde dat volstrekt niet aan anderen over te laten. Zooals
Slingelandt het uitdrukte aan Finch: „He sayd that he had excellent parts
and that he was perfectly well inform'd of his own aff airs"; Finch aan Harrington, 19 Mei 1739; P. R. O. Aan zijn moeder schrijft de Prins 2 Mei 1733,
dat hij de ronde doet bij al de leden van Holland; hij heeft allen gesproken
op de heeren van Schiedam en Medemblik na; het gesprek met „Messrs
d'Amsterdam, remplis de difficultés", duurde drie kwartier; H. A.
5 Ik denk hierbij o.m. aan de publicatie in 1736 van Willem III's correspondentie met Karei II in 1672 door Pieter Burman in een nieuwe uitgave van Costerus' Historisch Verhaal. Die publicatie baarde groot opzien.
Een Orangistisch schrijver, Epo Sjuk van Burmania, merkt er in een van
zijn in 1736 en '37 verschenen Schutte- en Jagt-praatjes terecht van op, dat
de bedoeling ervan was om „daardoor de huwelijken van het huys van
Orangen met de kroon van Engelant by de gemeente te doen verdenken als
gevaarlijk voor onze vryheit"; blz. 147 van de verzamelde herdruk van
1757 (Knuttel, Catalogus No. 18562).
Sa Dat Anna noch van haar schoonmoeder noch van Leeuwarden
hield, blijkt uit het volgende briefje („Oranjewoudt ce mecredi a 5 heures"; ik kan er zelfs het jaar niet van bepalen); zij merkt eerst op dat het
mooi weer is en gaat voort: „J'enrage que vous ne puissiés en profiter; et
que vous soyés enfermé dans le vilain Leeuwarden, entouré d'ennuyans,
d'Importuns, sans oublier Madame votre M è r e H . A.
6 „We do not doubt but that the prospect of neverhavinga Stadtholder, occasioned by the desperate illness of the Prince" (in Engeland) „was
very agreeable to many here, and the fear of His Highness becoming so one
day creates among some of the principal persons of Holland a constant
uneasiness and attent ion to all steps to be taken relating tothe publick;
but we cannot think that this partial consideration of one Province (altho'
they have the chiefest weight in the direction of foreign affairs) nas foreed
the other Pro vinces against their will into the present measures"; Walpole
en Finch aan Harrington; P. R O. Nog sterker laat Walpole zich uit over
de stemming van de Nederlandsche staatslieden in een brief uit begin 1735
aan de Koningin: „Upon my arrival here, I found indeed the principal ministers (whose former ideas and system of politics were, to my knowledge,
built upon a strict union between the two nations) prepossessed with the
most unreasonable and unaccountable notions of his Majesty's intentions
and actions, both with respect to their govemment and the state of affaire
in Europe"; Coxe, Memoirs of Horatio Lord Walpole, I, blz. 334.
7 Robert Trevor, Walpole's secretaris, weldra zijn opvolger, zag de
vervreemding, die het huwelijk tusschen Engeland en de Staten teweeg
had gebracht, donkerder in. 27 April 1734 schreef hij aan Weston,
een ambtenaar in het Foreign Office, „
these People
are grown so
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jealous of his Ma*?, on account of his being Elector of Hanover and Fatherin-Law to the Prince of Orange, that I am persuaded they '11 rather purchase a precarious and temporary security for themselves by the weakest
and meanest complaisance to France, than by a manly and f irm conduct
in concert with England try to secure it effectually. Nay they seem so
persuaded of the necessary connexion between the two events of a war and
a change in their Government, and of his Ma*y's design to make either subservient to the other, that Mr. W's journey and sollicitations.... have but
confirmed them in their fears, and driven them to a greater distance from
us. So that in short I see no way left for rendering this State of any service
to E n g l a n d . . . . but that of adopting the very part they are pleased to impute
to us, and of gaining a sincere and useful ally in the person of the Prince in
stead of a diffident, peevish and irresolute one in that of the Pensionary"; (het
gecursiveerde in cijfer); Hist. Mss. Comm., X , I, blz. 251. — Het succes van
Walpole's zending bracht Trevor van deze denkbeelden (die tegen Walpole's instructie indruischten) terug en hij zou later de politiek, die hij hier
aanprijst, bijna doorloopend bestrijden.
8 Hij gaf daar zeer stellige uitdrukking aan in de volgende beschouwing in een brief van 25 Mei 1734 aan de Britsche gezant in Weenen; „The
Elections in England in all appearence are like to answer the desires of all
those that are supporting our present happy establishment and maintaining the Liberties of Europe; yet it is impossible to flatter the Imp . Court
so fax as to make them think that any Parliament will be disposed to enter
into a war, unless the Nation be direcly attacked, without the concurrence
of the States, who are under the same engagements and who are in more
immediate danger from troubles in the Continent than England is. The
Reasons are so obvious, that it is unnecessary to detail them: and for his
Ma*y. to declare war first, in expectation of the States following immediately as having one common interest, will be thought a most dangerous E x periment"; P. R. O. De redenen die Walpole het onnoodig vindt te vermelden waren niet in de laatste plaats van economische aard. In Notes sur
les comptes rendus des séances du parlement anglais au XVIIIe siècle conservés aux archives des affaires étrangères par Paul Mantoux (1906) vind ik
op p. 84 (bij een brief van Chavigny 23 Febr. 1735) in het verslag van een
rede van John Barnard, het volgende : „ . . . . Que comme il n'y avait point
de nécessité apparente d'entrer dans la guerre, ilyaurait de 1'extravagance
en nous de nous y engager sans les Hollandais, paree que cela pourrait
leur donner un grand avantage sur nous dans le commerce, et leur procurer les moyens de profiter a notre préjudice de plusieurs de ses plus considérables branches." Vgl. noot (52).
1

8a De aanhangers van de Prins althans hielden vol dat er in 1727 stellige
beloften gedaan waren. Dit blijkt o. a. uit een brief van G . O. van Burmania uit het jaar 1743: vgl. hierna noot 45a.
9 „Where all these domestick feuds will lead and end, I cannot pretend
to guess; but I am very well con vinced that in de meantime they divert the
att ention of this government most cruelly from the publick af fairs of Europe" ; aldus Trevor aan Weston, 28 Juni '35, P. R. O.
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10 N o g i n M e i 1736 had de Prins er blijkens een brief aan de graaf v a n
L i m b u r g S t i r u m (Kronijk H. G., 1850, b l z . 129) aan gedacht o m op diens
voorslag „ p a r l a disposition de ce considérable emploi un coup de p a r t i " te
wagen, en w e l „ d ' o b t e n i r , c o ü t e q u ' i l coüte, le s t a d h o u d é r a t de l a province
voisine" (Overijsel).LimburgStirum wilde het drostschap dus aaneen Overijselsch edelman doen geven (wie blijkt niet) i n r u i l voor politieke diensten.
11 H o e ook Hollandsche aanhangers zijn beleid afkeurden, blijkt uit
wat W i l l e m B e n t i n c k 5 Febr. 1737 aan zijn moeder schreef: „ I t is a p i t y he
is so i l l advised i n everything he undertakes, for he does not want understanding nor sense"; Br. Mus.
12 „ I dare not say how long that indigent Province m a y hold out, not
only against the weight and influence, but perhaps even the liberalityes of
H o l l a n d , to w h i c h I am persuaded this latter has some recourse, and that
very successfully, i n order to make itself friends i n the Generality"; 28
A p r i l 1739; P. R. O. D e voorstelling i n de tekst v a n V a n Citters' v a l ontleen i k aan Trevor's brief. Misschien is zij overdreven en kan men enkel
zeggen, dat de positie v a n de matador door het voorval aangetast was.
H e t staat vast, dat i n de volgende jaren de Staten v a n Zeeland door oneenigheden verscheurd werden, maar 12 M a a r t 1740 schrijft de graaf v a n
Stirum nog aan W i l l e m I V over V a n Citters als de matador. V a n Stirum
vertelt dat er een kabaal tegen V a n Citters bestaat, welke juist een jong en
talentvol woordvoerder (uit Goes naar hij meent) tegen hem heeft opgeworpen. V a n S t i r u m is echter niet heel goed op de hoogte en zegt enkel dat
„on p r é t e n d " dat V a n Citters het vertrouwen v a n de Hollandsche kabaal
kwijt i s ; H. A. — I n 1746 en volgende jaren is V a n Citters' positie, naar
men hierachter z a l zien, weer onbestreden.
13 D e man die op het juiste oogenblik met de Hollandsche republikeinen i n verbinding was getreden om hem de voet te lichten, was zijn medel i d i n de commissie tot de onderhandelingen, T u r c q . Z i e over hem Broersm a en F r u i n , Correspondentiën in steden van Zeeland (Tholen), B. M. H.
G. , X X I I I , 1902.
14 I n 1743 k o n W i l l e m I V schrijven (aan L i m b u r g Stirum, Kronijk
H. G., 1850, blz. 131): „ L a Providence a dirigé les choses en m a faveur, de
facon que le partage de cinq princes est r é u n i sous m a possession."
15 Frederik aan Voltaire, L o o , ce 6 d ' a o ü t 1738: „ J e vous écris d ' u n
endroit o ü résidait jadis u n grand homme et q u ' habite a p r é s e n t le prince
d'Orange. L e d é m o n de 1'ambition verse sur ses jours ses malheureux poisons. Ce prince q u i pourroit ê t r e le plus f o r t u n é des hommes, se d é v o r e de
chagrins dans u n beau palais e n t o u r é d'un jardin riant et d'une cour b r i l lante". Voorts loftuigingen over de intelligentie v a n de Prins en de Prinses;
Koser und Droysen, Briefwechsel Friedrichs des Grossen mit Voltaire, I, blz.
203.
16 A l s hij i n het begin v a n 1739 weer de Petitie overzendt, m e r k t Trevor o p : „Considering the little effect and impression w h i c h these ingenuous
and pathetiek lectures have, b y an experience of too m a n y years, been
f o und to produce upon the parties most essentially concerned to listen thereto, as well as the difficulty of preventing them from falling into improper
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hands, I am sometimes almost tempted to wish that they might be totally
discontinued, as what scarce tends to any other end than to supply the
enemies of this decrepit state at one view with a more minute and authentiek account of its interna! imperfections, distractions, and inabilities than
their own observations and inquiries perhaps could ever else have done";
6 Jan., 1739; P.R. O.
17 „Mr. Halouin qui croit pouvoir remarquer dans touttes les' circonstances de la promotion de V . A . S. un pas pour la conduirre au Stadhoudérat insensiblement, cequ'ü craint et a dit qu'il empêchera toujours tant
qu'il pourra, remue terre et ciel toujours a son ordinaire pour mettre des
accroches a 1'augmentation d'autant plus qu'il craint que la promotion suivra infailliblement". Van Stirum, 12 Juni 1740 uit Den Haag; Huisarchief.
— Dat laatste (zegt hij in diezelfde brief) had de Griffier in de Staten-Generaal uitgesproken bij gelegenheid dat Holland zijn consent tot de augmentatie indiende.
18 Trevor schreef zelfs aan zijn regeering om te vragen of zij, gezien
dat de benoeming van een Griffier het voorwerp van groot gekuip zou worden, waarbij „Van der Hoop and his caball" zouden tegenwerken, hem wilde machtigen eenigen van die kliek af te trekken met „pecuniary arguments"; 25 April 1741; P. R. O. De vraag werd door Harrington niet beantwoord.
19 7/18 October 1740 schreef H . Walpole aan Trevor: „I do heartily
pity your disagreeable situation, but as to the epoque of your misfortunes
being dated from the ill undertaken and worse supported measure of the
Princess Royal's match, give me leave to say that if I had known so
much, as I have since, relating to the situation of aff airs in Holland, and
especially could have foreseen the conduct of the Prince of Orange, I should
have wished it had never been made. But believe me, had his Highness followed any other measures from what he has done from that time, and made
King William's behaviour his pattern and example, the time would have
come, and indeed is now coming, when he must have been, what he most
earnestly appeared and desired too hastily to be, and what he will now never be. For believe me, his being now reduced to have not so much as one
real friend, but the Princess herself, of consideration in any of the Provinces, not even in that of his birth and inheritance, is by no means owing to
his being so ill supported from hence"; Hist. Mss. Comm., X I V , I X , blz. 60.
20 In de zomer van 1740 schreef Trevor daar meer dan eens over aan
Harrington en aan Weston: „the excessive misery of the lowest sort of the
inhabitants" veroorzaakt hongeroproeren. Boekweit is het eenig voedsel.
Brood zoo lang boven hun bereik geweest, dat ze 't wel vergeten schijnen.
21 Trevor aan Harrington, 17 Jan. 1741: „This morning, when the
Queen of Hungary's letter, reclaiming the guaranty of the Repubhek, was
read in the Assembly of Holland, and proposed to be rendered commissorial,
I know even Monsr. Halewyn declared, he thought it a shame to refer it to
a committee to consider, whether the Repubhek should keep her word or
not, and would have confined the object of the commission to the Question
Quomodo only"; P. R. O.
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21a Trevor spreekt al in 1737 over hem als „my friend Bentinck" en
animeert hem om zich niet door Van der Duyn in de Raad van State in
plaats van in de Staten-Generaal te laten dringen. Zie W. van Huffel, Willem Bentinck van Rhoon, blz. 178. — Aldaar, blz. 54 vlg., over Bentinck's

tegenzin om zijn loopbaan in ons land te moeten zoeken. Ook later nog,
29 Febr. 1748, schijft de Fransche regeering van hem (in de instructie voor
haar vertegenwoordiger op het vredescongres te Aken) het volgende: „il
n'aime que la nation anglaise et ne fait aucun cas de la Hollande": Kalshoven, Diplomatieke betrekkingen enz. 1747—1756, blz. 37, noot 1.

22 W. Bentinck aan zijn moeder, 29 Juli 1740; Br. Mus. Oorver drukt
zijn politieke geloofsbelijdenis in een brief aan Bentinck van 13 Juli 1741
als volgt uit: „Zoo lange men geen wettige reden van ongenoegen geeft,
persisteren ik dat men met Engeland een lijn moet trekken. Egter zoo niet,
dat men als een hond aan een touwtie zouden gaan"; Br. Mus.
23 Zie Bijvoegsels op Wagenaar, X I X , blz. 106. Voorts W. Bentinck
aan zijn moeder, 7 Juli 1741, Br. Mus. Ik laat hier volgen Trevor aan Weston, Den Haag, 27 Mei 1741; P.R.O:
„The important squabble you left
this poor government engaged in continues as hott as ever. Monsr. Rosendahl, upon the authority of the Resolution of the States General, has presented himself at the Board of Admiralty at Amsterdam; but all bis colleagues rose up and withdrew to the House of one of the Deputies of Holland, where the College is since kept; and from whence orders have been
issued to the several branches of its dependance to pay no deference to
Monsr. Rosendahl; who having stood his ground in the empty Admiralty
two days, I believe without pens, ink, or paper, is returned here to renew
his complaints. The Provinces, especially his own, which is Guelderland,
pretend to resent this exclusion very vigorously; and this latter begins to
talk of throwing off the jurisdiction of the Admiralty of Amsterdam, to
which that province is at present subject, and to collect all duties, and
customs for their own account; whilst Holland threatens them with withdrawing all its troops out of their towns, and with exacting the payment of
all the arrears they owe to Holland. Where this affair wül end, I cannot
say, but till ended, and that, to the satisfaction of Holland, all affairs of
greater moment must suffer by it".
24 In de volle vergadering van de Staten van Holland verklaarde Halewijn, sprekende over de mogelijkheid dat men Frankrijk zou irriteeren en
dat het de wapenen tegen ons zou opvatten: „en dan is het met de Republiek gedaan". Volgens notulen van de vergadering van 28 Maart 1741, gehouden door Willem Bentinck; Br. Mus.
25 Nog in 1742 herinnerden Van der Heim en Fagel zelf Lord Stair, de
buitengewone Engelsche gezant, eraan; Stair aan Carteret, 22 April 1742;
P. R. O. (Military Expeditions, No. 8). Ook in het antwoord van Dordt op
de bezending der Staten in Jan. 1743 een toespeling erop; Wagenaar, X I X ,
blz. 371. In 1746 merkt Trevor op, dat de herinnering aan Utrecht de stemming van Buys nog beheerscht; hiervóór blz. 185.
25a Horace Walpole, die erg met de zaak inzat, waarvoor zijn broer
natuurlijk mee verantwoordelijk was, ontkent dit ten stelligste: „Do not
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deceive yourself in thinking", schrijft hij aan Trevor 17 Oct. 41, N . S.,
„that he was not fully apprised of every step taken by the Electoral ministers in this transaction with France"; Hist. Mss. Comm., blz. X I V , I X ,
79. — Sinds ik dit schreef, heb ik het voorrecht gehad inzage te kunnen
nemen van het werk van mijn collega Professor Vaucher over Walpole, dat
weldra zal verschijnen. Het hoofdstuk La neutralitê du Hannovre maakt de
verhouding van het Engelsche kabinet ten opzichte van deze pohtiek veel
duidelijker en doet in 't bizonder uitkomen, dat Harrington de drijvende
kracht was en zijn mede-ministers door zijn gedragingen in Hannover veel
aanstoot gaf.
26 9 Maart 1742 schrijft W . Bentinck aan zijn moeder: „All our little
filthy rascals here (T—k (Torck) a la tête) are frightened out of their wits
by the change of Ministry in England"; Br. Mus.
27 E r bestaat over Carteret een moderne monografie: A . Ballantyne,
Lord Carteret, a political biography (1887). Dit boek, geschreven in een toon
van opgeschroefde bewondering, is wel naar de bescheiden op P. R. O. en
Br. Mus. bewerkt, maar glijdt over de eigenlijke problemen van buitenlandsche staatkunde heen zonder ze te peilen. Engeland's pohtiek in de
Oostenrijksche successie-oorlog is trouwens nooit het onderwerp van een
diepgaande studie gemaakt. Onlangs zijn goede artikelen van Sir R. Lodge
over Carteret's diplomatie verschenen in de English Historica* Review
(Juli en Oct. 1923).
28 Een middel om Amsterdam tot toegeven te dwingen was ook geweest, dat men' het voorstel tot augmentatie vastgeknoopt had aan een
voorstel tot equipage, d. w. z. uitrusting van oorlogschepen, waar de handeldrijvende klasse in Amsterdam om riep: Trevor aan Harrington, 6 Febr.
1742, P. R. 0.;W. Bentinck aan De Larrey, 4 Jan. 1742; Br. Mus.
29 Willem Bentinck schrijft 5 Febr. 1744 aan zijn moeder, dat een
zoon van burgemeester Van de Poll op hem was afgezonden, opdat hij Van
Haren er van zou terughouden nog zulk een stuk te publiceeren. De
Leonidas, zoo gaf de afgezant toe, had de gisting in Amsterdam ontzaglijk
vermeerderd en was de rechtstreeksche aanleiding geworden tot het toestemmen van de stadsregeering in de augmentatie (Britsch Museum). Van
Haren had nog zulk groot ongelijk niet, als hij er zich op beroemde, dat hij
met zijn. verzen 20.000 man in de wapenen had geroepen (Van Vloten, W.
en O. Z. van Haren, blz. 135).
30 In Mei 1747 het de burgerij van Veere ter begroeting van de Prins
de uitroep hooren: „Vivat de Prins van Oranje, Verdriet van Vrankrijk en
Spanje!" In een journaal van Bentinck, Bentinck Papers, Br. Mus.
31 Dit zegt Trevor, P. R. O.; maar onafhankelijk daarvan vind ik de
volgende opmerking in een brief van O. Z. van Haren aan de Prins: P e n
Haag, 20 Dec. 1741), „Cette démarche" [Van der Heim's aankondiging van
zijn aftreden] „fait un furieux bruit ici, et on dit que déja la bourgeoisiese
demande partout quelle est la raison que le Pensionnaire veut quitter"; H.A.
32 Trevor aan Weston, 29 Dec. '41; P. R. O. In dezelfde tijd sdirijft
Burmania aan Willem IV: „Tout le monde convient du désordre et de la
confusion o ü se trouvent les affaires, particuhèrement dans cette province.
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et chacun en parle avec s i peu de m é n a g e m e n t qu'on sent assez que c'est
une v o i x publique"; D e n Haag, 26 December 1741, H. A.
33 Tegen die opvatting zijn de memories v a n W . Bentinck, Archives,
S u p p l é m e n t , blz. 8 en 11, gericht, zooals bij aandachtige lezing onomstootelijk blijkt: M e t „fomenter le désordre pour p ê c h e r en eau trouble" wordt
niet gedoeld op een volksbeweging, maar op het tegenwerken v a n „mesures vigoureuses". B e n t i n c k betoogt dat juist het meewerken daaraan de
zaak v a n de Prins ten goede moet komen. Zie maar hoe a l zijn tegenstanders i n H o l l a n d de gevolgen v a n krachtig optreden vreezen. E n wat een
slechte i n d r u k moet het niet i n Engeland maken, als hij de pohtiek, die
men daar n u met zooveel kracht voorstaat, bij ons te lande tegengaat.
Geen „considération de m é n a g e m e n t dans l a province de F r i s e " k a n daarbij
i n belang halen.
34 A n n a aan W i l l e m I V , Cassel, 3 Febr. 1742: „Les nouvelles d'Angleterre
me paroissent t e r r i b l e s . . . . je plains le R o y au dela de 1'expression"; H. A.
35 19 N o v . '38. ,,I1" (Mr. StonhiD *) „ m e m a r q u é de plus en confidence,
q u ' i l croit que dans l a crise p r é s e n t t e , V . A . S. doit plus que jamais m é n a ger l a cour d'Angleterre, et surtout le ministerre. Comme vous estes sans
doute informé des nouvelles publiques, Monseigneur, vous n ' a u r i é s pas de
l a peine a concevoir les conséquences de ce q u i pourroit arriver dans l a R é publique, et c'est ce que les amis de V . A . S. croyent que m é r i t t e des r é flexions tres sérieuses. Les tems passés pourroient renaitre, et nous fournir
les m ê m e s circonstances, q u i n'ont jamais m a n q u é d'estre glorieuses pour
les a n c ê t r e s de V . A . S. dans le tems qu'on les croyoit fatalles a cett ettat,
q u i leur est redevable depuis plusieurs siècles de sa fondation, et de sa conservation lorsque p é c h a n t contre sa devise, i l a esté sur le point d'estre renverssé de fonds en comble, par l a dissension qui régnoit entre les pro vinces
et q u i pourroit bien augmenter de jour en jour a present, a cause des différents i n t é r é t s qui conduisent les esprits q u i sont a l a t ê t e d u gouvernement.
V . A . S. en se m é n a g e a n t 1'amitié d u peuple, des trouppes et celle des m i nistres de 1'évangile surtout, cequi'a e s t é toujours unne des pohtiques des
Princes d 'Orange, surmontera sans doutte touttes les traverses que ses ennemis l u y suscittent depuis s i longtemps, surtout s i les ministres veulent
prendre parti. O n S9ait assés quelle inf luence ils ont sur le public, et déj a les
chaires retentissent partout que l a Rehgion protestante court risque, que
comme les Israelites nous cherchons 1'apuy des R o i x de Sirie et d'Egipte,
q u i ne demandent que notre perte et celle de notre rehgion. E n f i n , M o n seigneur, i l y a bien de patriottes qui sont dans 1'opinion que les affaires ne
peuvent pas rester longtemps sur le pied qu'elles sont et que V . A . S. doit
estre sur ses gardes et prendre ses p r é c a u t i o n s " .
*) D i t is i n Stirum's correspondentie de doorzichtige schuilnaam v a n
de heer Steenberg, Overijselsche gedeputeerde ter Staten-Generaal.
36 A l l e i n het H.A.; Stair's officieele correspondentie zwijgt erover.
I. W i l l e m I V aan D e Back, K a m p v a n Bergum, 6 J u n i 1742: i n antwoord op een expres waarmee D e B a c k hem blijkbaar Stair's verlangen o m
met een vertrouwd persoon te confereeren heeft meegedeeld, geeft de
Prins volmacht aan D e B a c k zelf:
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,,Raekt het de promotie, U E weet mijn gedagten. R a e k t het iets verder,
recommandeer i k U E de voorsigtigheit. I k heb mij a l v a n over lang een
maxime gemaakt v a n geen pas te doen, die nae ambitie of ongeduldt o m
daer toe te koomen smaakte, en heeft G o d t i n Zijne voorzienigheit bepaelt
mij daer toe te gebruiken. H i j sal daertoe i n der tijdt de bekwaeme en billijke
weegen en middelen schicken, en i k wilde niet gaerne dat m e n mij kost ooit
of ooit verdenken v a n op een indireckte wijse daer nae gestaen te hebben".
I I . W i l l e m I V a a n D e Back, Leeuwarden 11 J u l i 1742.
,, B u r m a n i a zal U E buiten twijfel communiceeren de brief die i k hem heeden schrijf en waerbij i k hem seg v a n weederom bij mij te koomen. M y l o r d
Stairs heeft hem selfs te kennen gegeven, dat de gemaekte vreede tussen de
Gooning v a n Pruissen en de Coningin v a n Hungaryen aen de bewuste saeken
eenige interruptie zoude toebrengen. D e Heer v a n H a r e n en i k hebben voor
een dag of ses daerover gesprooken en die was met mij van gedagten dat
men voor alles most bedagt weesen voor te koomen, dat B u r m a n i a door een
a l l te lang verblijf geen reeden mogt geeven te twijffelen aen de oorsaek derzelfde, immers dat er gissingen over wierden gemaekt. T e n anderen dat
wij zeer op onze hoede moesten zijn v a n niet de dupe v a n de Engelsche m i nisters te weezen, die mij misschien meer als een roede voor de schoorsteen
wilden gebruiken en anders niet als- wanneer zij geen de minste mogelij kheit meer zoude sien v a n op een ander wijze haer oogmerkte verkrijgen, mij
zouden omhelzen o m daer toe te koomen. Z u l x koomt mij nae de experientie v a n het voorleedene gans niet onwaerschijnhjk voor, en daer bij dat het
nooit blijken moet dat i k anders als op solide gronden en met het waere
belang v a n het vaederlandt overeenkomende i n haer vues gegeeven heb.
I I I . G . O. v a n B u r m a n i a aan W i l l e m I V , D e n H a a g 28 J u h 1742: D e
brief begint met blijdschap uit te spreken over een ontvangen betuiging
v a n tevredenheid met de wijze waarop de schrijver de opdracht o m met
Stair te spreken heeft vervuld. M e n k a n rekenen op Stair, meent b i j :
„ M y l . a t e m o i g n é ceci a M . de B
u n jour que celui-ci l u i paria de
secourir Faan (?), l u i disant q u ' i l ne pouvoit pas bien entrer dans ces sortes
de détails, mais q u ' i l avoit ordre de ne rien é p a r g n e r lorsqu'il y auroit u n
coup décisif a faire pour V . A . Quoique ceci semble r é p a n d r e plus de jour
sur les discours que M . m ' a tenus en termes g é n é r a u x , i l est cependant cert a i n que 1'on nesauroit avoir trop de circonspection dans des circonstances
aussi délicates, et les réf lexions que V A . faft l a dessus sont de l a dernière i m portance, é t a n t toujours sage de prendre des s ü r e t é s q u i naissent d'une
prudente défiance, afin de voir venir les é v é n e m e n s et d ' é t r e p r é p a r é a les recevoir, et a les diriger a l a plus avantageuse f i n . Supposant ainsi que 1'approche de 1'événement d'une révolution dans le gouv*. de cette province
fut m a r q u é e par des c a r a c t è r e s et des signes visibles, U seroit de l a prudence
et de l a sagesse de V . A . d'avoir ses dispositkms formées, son parti pris, sa
réaoV . i n é b r a n l a b l e de recevoir 1'événement, mais de n ' é c o u t e r a aucune
proposition, amoins qu'elle ne soit mise puissamment en é t a t , c'est a dire,
q u ' E l l e ne soit munie d'une a u t h o r i t é suf fisante pour r é m é d i e r a u x m a u x ,
et pour appliquer les remèdes, n ' é t a n t pas possible sans cela que V . A . puisse jamais réussir a introduire les plans, quelques beaux et salutaires q u ' i l s
d
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puissent ê t r e pour 1'Etat, s i une fois E l l e laissoit échapper Ia favorable et
unique conjoncture d'une révolution. C a r E l l e peut conter fermement que
celle-ci arrivant, E l l e sera l a maitresse et l'arbitre de tout ce q u ' E l l e demandera pour le bien d u public et que personne ne sera assés hardi pour
oser y opposer une parole; et que si V . A . t i e n t alors seulement ferme, i l ne
sera plus au pouvoir d u gouv*. de vouloir autrement, le peuple connoissant
q u ' E l l e parle pour le bien d u public. Cette idéé ne pourroit non seulement
s ' é t e n d r e sur les plans de feu M . de Slingeland, mais elle pourroit ê t r e port é e m ê m e sur les moiens d'apporter des remèdes aux défauts si connus de l a
constitution et de l a forme de ce gouv*. o ü une seule ville est capable d'arr ê t e r les plus importantes affaires, d ' o ü le salut de l a patrie peut souvent
d é p e n d r e " ; H. A.
37 30 Oct. 1742 schrijft Trevor aan Carteret: „ T h e very sound of the
word Peace has such charm i n this country t h a t whenever I do but mention i t , I a m forced to use the greatest circumspection for fear of being misconstrued to have renounced a l l thoughts of opposition on our part, and
to have released the Republiek from a l l active or vigorous measures o n
t h e i r s " ; P. R. O.
38 „ J ' a i toujours m a r q u é dans mes relations q u ' i l ne f alloit pas s'attendre a pouvoir engager cette R é p u b h q u e dans une négociation particulière
pour les Pays-Bas, o ü elle ne fft que se lier les mains par une n e u t r a l i t é . . . .
qu'elle ne se p r ê t e r o i t au contraire q u ' a une négociation o ü elle p ü t figurer
pour 1'affaire g é n é r a l e " ; F é n e l o n aan D ' A m e l o t , 29 M a a r t 1742; A. A. E.
39 T o c h werkt deze factor ook n u a l . 18 Sept. 1742 de algemeene promotie met de Prins v a n Oranje m de rang van luitenant-generaal meedeelende, merkt Trevor o p : „it is to be wished that this same province (Holland), to attone and compensate for this extraordinary, and I m a y say unpopular, step, m a y t h i n k i t necessary for i t to exert itself the more strenuously o n behalf of the publick cause and service" (d. i . v a n de gemeenschappelijke zaak tegen F r a n k r i j k ) ; P. R. O.
40 A a n zijn moeder, Br. Mus. H e t werd inderdaad opgevat als een
compliment aan D o r d t . Volgens Fénelon waren de Noord-Hollandsche gedeputeerden zoo onder de i n d r u k v a n Halewijn's welsprekendheid geraakt, dat zij het besluit doordreven: aan D ' A m e l o t , 4 J a n . '43; A. A.E.
41 1 M a a r t 1743 geeft Trevor de volgende lijst v a n mannen, die de samenwerking met Engeland belemmeren: V a n der D u y n (Holland), V a n
L y n d e n en T o r c k v a n Rosendael (Geld.), B o u t (Zeel.), Visconti (Utr.), V a n
Rechteren (Ov.), V a n A d u w a r t (Gron.); P. R. O.
42 F é n e l o n schrijft 24 J a n . '43 aan de K o n i n g , dat M i l a n Visconti hem
de neutralistische resolutie v a n zijn gewest is komen meedeelen. „C'étoit
l u y q u i en se servant de son frère, secrétaire des E t a t s d'Utrecht, avoitconduit toute l a manoeuvre"; A. A.E.
43 W i l l e m I V aan D e Back, Campement v a n Bergum 5 J u n i (1742):
„ U i t een brief v a n goederhandt met de post v a n gisteren verstaen hebbende, dat aen Mylord Stair wierd geinsinueert dat soo lang de promotie
niet doorgegaen was, men niet veel gehoor aen zijne propositien zoude geeven, vermits men soodaenig gedestitueert was van generaels dat men niet
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in staet was eenige mesures te neemen, en dat wanneer eens de promotie
gedaen zonde zijn, subc veel faciliteit aen zijn Lordschaps negociatien zoude toebrengen, dat hetzelve soo veel impressie op die minister gemaakt
hadde, dat hij scheen geloof daer aen te slaen, en selfs te wenschen dat de
promotie quovis modo N.B. maer mogt doorgaen; de Gr. van Weideren, die
genoegzaem daegelijx met dien Lord, en den Hertog van Arremberg verkeert, is ook op verre nae soo cordaet niet meer op mijn sujet als hij nog
voor korten tijdt geweest i s . . . . TJE w e e t . . . . van hoe schadelijken gevolg
het zijn zoude, wanneer men reüsseerde om den Engelschen Am har onverschillig niet alleen te maken, maar zelfs voor de promotie quovis modo geporteert. Het is wel waer dat de minister in dit tijdsgewrigt meer als ooit
groote menagementen moet gebruiken. Daer om, en all seedert een geruimen tijdt, jae selfs uitgenoomen omtrent het Marquisaet heb ik altoos seedert mijn huwehjk ontsien om de Cooning v. Engelandt af te vergen van sig
ergensin mijner belangen aen te neemen. Maer daerom moet egter niet desselfs Minister teegens mij ageeren. De Princesse heeft een seer voorsigtigen
brief aen dien Lord opgesteld^ waer bij zij hem van die insinuatien spreekt
als van een gerugt waeraen zij geen geloof altoos kan slaen" ;H.A.
44 (Holland) „ . . . . even having, as we have good reason to believe,
submitted to some condescensions very mortifying to herself, in order to
purchase a bare majority for this purpose, by buying off some deputies of
Guelderland and Over-Yssel to desist from their ancient demand in behalf
of bis Highness"; 21 Sept. 1742, P.R.O. — 18 Mei had Trevor al geschreven : „a majority of the other Pro vinces, some for the sake of having any
promotion at all, and others in consideration of particular favours and
good turns promised them by Holland, appearing ready etc."
45 Willem IV aan De Back. Loo, 8 Oct. 1742: bestrijdt De Back's
meening dat hij pas moet weigeren na Friesland en Groningen om hun
meening gevraagd te hebben. Friesland's resolutie is duidelijk genoeg. Bovendien heeft de Prinses brieven ontvangen van haar zusters, „dieinsinueeren dat seeker groot man" (George II) „meendt dat ik over de klenigheit mij
aengedaen moet heenen stappen, en door de acceptatie en oefening van de
post mijn talenten doen zien. Koomt nu mijn brief aen H H . H H . M M . aenstonds, soo saldie groote man niet kunnen denken dat ik toen deselve vervaardigt is, zijn sentiment reeds geweeten heb"; H. A.
45a Hoe hoopvol de stemming van 's Prinsen aanhangers omstreeks
deze tijd was, blijkt o. a. uit de volgende brief van G. O. van Burmania
Den Haag, 14 Mei 1743:
„Les considérations de M . O. *) sont fort simples. II croit que V . A . doit
voir venir tout, sans aller au devant par aucune démarche, se retrancher
comme j'ai eu 1'honneur de le marquer a V. A . sur cequi a été promis 1'année 1727, et quand m ê m e personne ne seroit de reste de ce tems la, ou n'en
auroit conservé le souvenir, qu'il n'en convenoit pour cela pas moins a
V. A . d'en faire la base de sa demande, é t a n t notoire que 4 provinces dans
ce tems la, la voulurent faire général, et quand ce fait m ê m e n'eut pas
existé, que selon lui V , A . étoit présentement absolument la maltresse de
déclarer a quelles conditions Elle vouloit accepter d'être général, les choses
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changeant a chaque jour de face et les esprits se revoltant de plus en plus
du tord que 1'on avoit fait 4 V . A . Ceci cependant n ' e m p ê c h e pas q u ' o n
ne puisse faire 4 Mrs. T a m m i n g a et de Roderlo l a réquisition que V . A .
souhaiteroit q u i leur soit faite et dont M r . Itsma s'est c h a r g é . " H. A.
*) V g l . aan teekening bij noot (48).
46 M e n zie wat de Prins 29 J a n . 1743 aan D e B a c k schreef: Leeuwarden, 29 J a n . '43
,,De laesie de Provintie i n het stuk v a n de promotie
aengedaen sal ook selfs bij die geene die mij anders niet geneegen zijn bijgebragt worden o m de mars v a n trouppes soo niet geheel op te houden i m mers te vertraegen, want behalven dat men hier de vreemde Generaels niet
sal erkennen, veel m i n haer tractementen valideeren, soo zoude het mij
geensints verwonderen, dat dese prov. weigerde haer trouppes te doen marcheeren, bij aldien men v a n de vreemde Generaels k w a m te emploieeren,
of w e l zij een ordre aen alle de trouppes v a n haere repartitie het afgaan
van haer nog te velde nog i n de garnisoenen te erkennen en gehoorsamen,
en hoe zeer i k de Cooninginne wel wens, en de goede saek toegedaen ben, is
het de vraeg of het te vergen is, zoo i k zoodaenige dispositie bespeur, en
geen moogelijkheit sie om de mesures v a n vigeur en de nog ontbreekende
augmentatie door te setten, dat i k die goede gesintheit te mijnen opsigte
teegen gae. De Heer met wie i k gaerne wenste dat U E hier was koomen
confereeren, die draefde nog a l l wat verder door en meende dat zoo wanneer zij hier v a n cassatie spraeken, i k het w e l moest uiterlijk teegengaen,
maer anders de luiden haer gang laeten gaen. E d o g daertoe z a l men geloof
i k niet k o o m e n " ; H. A.
47 Dezelfde berekening k a n men i n Gelderland vermoeden: „ T h e
Quarter of Nimeguen would have the Queen desired to accept the equivalent i n money, t h o ' upon her Majesty declining i t they would agree to the
march, pro vided, I a m told, the Prince of Orange was promo ted to the r a n k
of General of foot"; T r e v o r aan Carteret 9 A p r i l 1743; P. R. O.
48 G . O . v a n B u r m a n i a aan W i l l e m I V , Oppenheim 13 Oct. ' 4 3 :
„ J ' a i c r u . . . .quen'aiantrienamarquerd'essentiel, jedevpisfairemonpossible de tirer une conversation d u conf ident d ' O *) pour avoir quelque chbse 4 marquer 4 V . A . q u i l u i fut moins indifférent p e u t ê t r e que les nouvelles
de 1'Armee. L e hazard me 1'a p r o c u r é le jour avant notre marche de Otterstat a Oggersheim. M ' é t a n t t r o u v é le matin chés l u i s e u l , a p r è s quelque discours sur l a marche qu'on devoit faire et sur l a v o l o n t é d u R o i de prendre
les quartiers d'hiver dans les Païs-Bas, je tournai l a conversation sur les
nouvelles que V . A . avoit eu l a grace de me marquer touchant les mouvemens qu'on se donnoit pour avoir une pluralité 4 l a généralité, je l u i dis
que j'avois eu l a mortification que V . A . m'avoit t é m o i g n é q u ' E l l e s ' é t o i t
attendue q u ' i l m'auroit é t é fait r é p o n c e de Hannover 4 l a question que je
l u i avois proposé 4 Londres. II me parut ê t r e e m b a r r a s s é comme Ton seroit dans u n cas semblable lorsqu'on n ' a rien de fort bon 4 dire. II me t é moigna ê t r e Wen faché de n'avoir p u me r é p o n d r e selon ce que V . A . souhaittoit, q u ' i l en avoit p a r l é deux fois au R o i q u i l u i avoit d o n n é 4 enten dre que cela le gêneroit, et q u ' i l aimoit mieux q u ' E l l e ne v i n t pas 4 1 ' a r m é e ;
que lui, q u i me parloit, en é t o i t bien mortifié et supplioit vos A . d ' ê t r e
8
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persuadées q u ' i l seroit r a v i de pouvoir leur rendre service et q u ' i l n ' y
avoit pas de sa faute s ' i l arrivoit des choses q u i leur fissent déplaisir; q u ' i l
en appeloit a S. A . R . q u i connoissoit le R o i , et cela avec d'autant plus de
confiance q u ' i l l a considéroit comme le génie de l a familie royale. Je l u i dis
avec assez de force mais avec modestie q u ' i l é t o i t f acheux que des mali n t e n t i o n n é s tirassent avantage de l a facon dont ils voyoient V . A . cons i d é r é e ; q u ' E l l e ne demandoit rien au R o i que ses bonnes graces et de
n ' ê t r e pas r e g a r d é e d'une m a n i è f e q u i pourroit faire préjudice a ses affaires. II me r é p l i q u a la-dessus q u ' a s s u r é m e n t j'avois raison, et q u ' i l souhaittoit d'avoir encore une conversation avec m o i . " — H. A.
*) M d . Carteret secr. d ' é t a t . (Dit schijnt er i n Burmania's eigen hand bijgeschreven). M e t O wordt i n de brieven v a n Burmania, Stirum en Itsma
W . B e n t i n c k aangeduid; evenzoo met Mentor en 13.
49 W i l l e m I V a a n de B a c k ; H.A.:
I
L o o , 23 N o v . 1743.
„ I k heb u i t U E . missive gesien de reeden die deselve belet v a n aen m i j n
begeerte te voldoen en deselve v a n sulken aert gevonden dat i k selfs onreedelijk zoude zijn zoo i k er niet aen defereerde.UE. missive v a n den 16en 19
zijn mij w e l geworden en met de laetste kreeg i k ook u i t Duitsland t weedero m die v a n den 8ste deser welkers inhoudt mij seer aengenaem en curieus
voorkwam. I k ben het met U E . volkomen eens dat m e n sig geluckig mag
reekenen i n alle dese verwarring geen deel te neemen en voor den uitslag
der saeken niet verandtwoordelijk te zijn, maer het smert ondertusschen
die geene die soo als U E . en i k het vaderlandt beminnen dat men siet dat,
zoo Godt het niet op een wonderbaere wijze behoedt, deszelfs ondergank
zoo naby en onvermijdelijk is. D e n H e r t o g v a n Cumberland is hier drie geheele daegen geweest en de vierde 's morgens vertrocken, zoo het scheen
seer voldaen. H i j heeft seer vertrouwenthjk v a n den Cooning, v a n Carteret
enz. gesprooken. H i j k w a m ons voor een seer soliede verstant en gezondt
oordeel gepaert met een goed hart te hebben. H i j kent de Cooning zoo zeer
als iemant, en daer hij zoo vreest H e m te mishagen, zoude hij hier niet gekokoomen zijn was i k zoo seer bij den Cooning gedisgracieert als het pubhq het
meent en h y door zijn gedrag oorsaeck geeft zulks te gelooven. Gedurende
des Hertogs zijn verblijf passeerde Carteret op een avond hier en bleef er
eeten. Bij zijn komst ontfing i k hem beleefd. O m egter h e m zonder affectie
wat indifferentie te doen blijken, zette i k mij weer neder aen mijn spel o m
het te eindigen en rekte het t o t b y nae aen het s o u p é . I k sprak met h e m
niet als v a n indifferente saeken; maer hij begost aenstonts m e t mij te vraegen of Burmania mij verslag v a n hun laetste saemenspraek hadde gedaen,
dat i k m e t jae kort beantwoordde. H i j betuigde dat hem leedt deede dat hij
bij den Cooning nog niet meer vermog, dat seer wenste mijn v a n dienst te
sijn, waervoor hem bedankte, spreekende altoost daerover heenen zonder
ergens op te vatten. H i j zeijde verder dat met genoegen opmerkte dat de
saeken i n de Republique seer v a n gedaente t o t mijn voordeel veranderden,
d a t hij het aen den Cooning gecommuniceert hadde, die het met plaisir ge-
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hoort hadde; ik antwoorde wederom in generale termen met beleeftheit.
Nae den eeten bleef ik op aenraeden van de Princesse nog wat met hem.
Hij bragt de conversatie weer op het selve voorwerp van de noodsaekelij liheit van de nauwe verbintenisse tussen de beijde Zeemogendtheden, met
complimenten over het geene tot bevordering van de mesures door mij gedaen was. Ik repliceerde dat ik voor dat sis thema altoost geweest was en
dat ik nu en bij vervolg met postpositie van eigen beoogingen en belangens
zoude blijven behartigen het geene dat ik met het waere interest, het behoudt, de eer, de trouw en het aensien van den Staet overtuigt was over
een te komen, maer dat men zulks door de omstandigheeden daer men sig
in bevondt of door andere in gebragt was, juist niet altoost nae wens konde
bevorderen. Hij gaf niet onduister te kennen dat hy het gepasseerde ten
tyde van Hor. Walpole niet approbeerde, maer ik beet niet aen den angel.
Eijndelijk seide hij: de saeken zullen sig ten opsigte van U . H . seekerlijk
beeteren, en om zijn woorden te gebruiken, zoo veel mijn geheugen het toelaet, het hij volgen: „ i l n ' y a plus de gouvernement dans la République et
les gens s'en appercoivent, et quand les Régents et ceux qui sont en place
conviennent eux-mêmes qu'on est t o m b é dans une totale anarchie et que
les choses ne peuvent pas aller de la sorte, cela marqué des vues et signif ie
quelque chose" — toevoegende na zijn gewoonte met een grimlach de interrogatie — ,,Hé ?"
De Cooning is eergisteren avondt hier en niet te Appeldoorn in de herberg koomen slaepen. De Princesse is hem gaen sien. Hij ontving haer seer
minsaem. Bij gelegentheit dat hij van de wagt met het vaendel, die ik Hem
hier van het Casteel aan zijn logement hadde gezonden, sprak, zeyde hij:
„ H o e gaet het met zijn saeken in Holl.: ik hoor met plaisir beeter, vous scav é que j 'ai toujours été porté a vous être utile, mais ne 1'ai-je pas toujours
dit: les choses ne veulent pas être forcées et doivent venir petit a petit." De
Princesse, die van dat sentiment niet was, vergenoegde sig met hem te antwoorden, opdat die niet denken mogte dat men van gedagten of conduite
verandert hadde: „ L e s circonstances peuvent beaucoup contribuer aux affaires". Hij betuigde bij vervolg zoo hij iets tot bevordering konde toebrengen dat hij het gaerne wilde doen. s' Morgens gaf hij ordre dat men hier
lanksaem zoude voorby rijden, apparent om te sien of iemant te voorschijn
kwam. Hij swoer de Princesse dat niet wist dat wij hier alle waeren, maar
dat zij wist, dat hy op reijs sig niet gaerne ophieldt, dat, kost men een dag
of wat bij de luiden ophouden, men zulks gaerne zoude doen, maer op reys
was men liever in een herberg om moeite en complimenten te ontgaen. Het
kwaetie (kwaaiste ?) is dat men dit alles aen een ieder zoo niet kan doen begrijpen, zoodat wij wel verwagten dat over zijn loggeeren hier aen de deur
veel sotteklap zal uitgestrooit worden. Het beste is er sig niet aan te stooren. Dit alles heb ik U E door deze Expres tot UE's narigt willen mededeelen, het niet aen de Post durvende betrouwen."
II
Loo 2 Pecember) *) 1743.
„ . . . . Het is mij hef te bemerken dat U E . ook niet vindt dat het my
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eenigsints zoude prejudicieeren dat ik den Cooning niet gesien heb, te meer
daer het van mijn eigen keur gedependeert heeft hem de reverentie te gaan
maeken, maer om reedenen U E van oudts bekendt heb ik het niet geambieert, meenende dat al te veel empressement mij niet betaemde. U E . meldt
mij: dat wel gewenst hadde dat ik Carteret zoo 'wijs hadde laeten vertrecken als gekoomen was. Als U E . mijn brief naeleest, zoo weet ik niet zoo ik
mij wel heb geexpliceert of U E . vinden zal, dat ik mij ergensover zodaenig
heb verklaert dat daeruit eenige engagement kan getrocken worden, zijnde
het sterkste dat ik hem gesegt heb dit geweest: que j'avois aussitoujours
cru 1'alhance étroite et 1'entière union des puiss. mar. de 1'intérêt des deux
nations, que cette persuasion et le maintien de 1'honneur et de la bonne foi
de la République et ce que lui étoit le plus utile avoit déterminé mes actions sans faire jamais entrer mes intéréts particuliere en ligne de compte,
que j'étois accoutumé de les sacrifier au bien de la Patrie; dit is bij nae
het geene, niet juist alles op een tijdt, maer in het geheel, aen hem heb gesegt. Hij vroeg mij wat dat er van de winter geschieden zoude, maer ik
antwoorde zulx niet te weeten en dat hij het bij zijn komst in den Hage wel
verneemen zoude, dat men daer seer nae zijn komst verlangde om zijn
voorstellen te weeten. Hij seyde, dat die gaeuw gesegt waeren met te versoeken de continuatie van de concurrentie van den staet en dat wel geheel,
en zoo zulxs niet kost volkomen verkreegen worden, immers de apparentie
van dien zoo als dit jaer, en dat hij wenste dat men zulks aen het Parlement
bij de opening van de Sessie mogte kunnen verseekeren. Ik seyde hem, dat
misschien men in de Repub. sig niet zoude willen verklaeren tot dat men
van de manier van denken van de Engelse natie naerigt hadde. Hij scheen
aen der selver iever tot voortsetting van den oorlog niet te twijfelen en zoo
zeer, dat al wilden wij niet mede, de Cooning zijn engagementen zoude opvolgen, en zijn geallieerden met alle magt bij staen. Hij voegde daerby N.B.
,,Cependant les Hoü. veulent-ils une paix plastrée, nous póuvons la leurprocurer". Op al die saeken antwoorde ik niet als met monosilabes en generalia;
ik seyde maer nog omtrent mij selfs dat men sig altemets bevondt in omstandigheeden dat men alles wat men wenste niet konde doen, en daer
door andere in gebragt was en gaf hem genoegsaem te verstaen, dat terwijl,
zoo als hij selfs avanceerde, geen regeering meer was, men in geen provincie van het geene gebeuren zoude konde repondeeren. De Princesse meende
met mij dat ik dus mij niet te veel hadde geexpliceert. Wat zijn gezegde
aenbelangt over de verandering daer kan ik mij niet bepaelen wat hij daer
mede in sinn heeft gehadt. U E . gissingen koomen mij niet ongegrondt
voor, maer uit mijn antwoorden over de Publique saeken, en volkoomen silentie als hij die koorde aenraekte siet U E . wel, dat het bij mij geen impressie ter waerelt gemaakt heeft en dat het mij niet sal aensetten om uit dien
hoofde iets te doen of te laten. Wat kost ik anders als met stilzwijgen die
discoursen beantwoorden: „j'ai trouvé bien du changement par raport aux
affaires de V. A. depuis le mois d'octobre de Tannée passée, a ce printemps
et encor a present" ? Want die epoque van het voorleden jaar — zoo ik
wilde antwoorden — kon ik niet ongemerkt hebben laeten voorbygaen,
zijnde juist de tijdt, dat ik door ongedult van het Engelsche ministerie door
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haer toedoen of voorkennisse zoo onlangs i n de Promotie was gepasseert
om maer nae haer gedagten een corps mobile te maeken. Maer i k dagt het
op allerley wijse best te zijn mij gans geslooten te houden. H i j heeft sig ergens ontfallen laeten dat hij meende dat i k moest tragten de Stadhouderlijke Provintien beeter te dirigeeren, en mij daerin sterker i n credit te maeken, waer uit i k besluit dat hij onse constitutie niet seer grondig kent, want
kost hij anders onkundig zijn dat dieselve partij, die mij uit het bestier der
Publique saeken i n het gemeen houdt, ook oorsaek is v a n de moeilijkheeden die i k i n de Provinties ontmoet ? Daer i k over moeilijk ben is, dat U E ,
beschroomt schijnt mij sijn R a e d t en gedagten zoo rondt u i t of kwanswijs
ongevraegt te geeven. U E kent mij beeter en i n dese tijdt is goede Raedt
duer, en die v a n eerlijke, cordaete en verstandige luiden als U E . altoost
aengenaem.
PR. D'ORANGE".
*) E r staat 9ber. D a t d i t een verschrijving is voor December volgt uit de
inhoud v a n de brief, die klaarblijkelijk geschreven is n a de vorige. E e n brief
v a n 17 N o v . u i t het L o o begint trouwens: „ W i j zijn G o d t d a n k Donderdag
naemiddag gelukkig hier aengekoomen".
50 I k doel hier op de onderhandelingen te H a n a u , waar W i l l e m v a n
Hessen een overeenkomst trachtte te bemiddelen tusschen E n g e l a n d en de
keizer. Zie daarover Sir R i c h a r d Lodge, The so-catted „treaty" of Hanau of
1743', English Historical Review, J u l i 1923. Aldaar, blz. 399 vlg., een brief
v a n Newcastle aan Oxford (Sir R o b e r t Walpole), waarin de bezwaren tegen Carteret's pohtiek zeer duidelijk worden aangegeven: „ G e r m a n politics,
German m e a s u r e s . . . . T h e scheme abroad is certainly t o set ourselves at
the head of the E m p i r e . T o appear good German and to prefer the welfare
of the Germanic body to a l l other considerations, this is the principle upon
w h i c h m y Brother Secretary" (Carteret) „set out at Hanover, a n d this is
now the sole object".
51 B e n t i n c k keurde zelfs dat goed; aan zijn moeder, 21 Februari
1744; Br. Mus. V a n der H e i m h a d i n A u g . 1743 een afgezant naar Carteret
te Worms gezonden i n de persoon v a n D e Larrey, Bentinck's p r o t é g é : Carteret aan T r e v o r (uit Worms) 30 A u g . 1743, R. P. O. M e t welke opdracht is
mij niet gebleken, maar het z a l zeker geweest zijn o m tot overleg omtrent
verdere stappen te geraken, D a t Carteret L a r r e y met een kluitje i n het riet
gestuurd heeft, lijkt aan geen twijfel onderhevig.
52 Chesterfield, Dec. 1743, sprekend i n het Hoogerhuis uit naam v a n
de oppositie, waarschuwde tegen een oorlog met F r a n k r i j k zonder H o l l a n d
als „highly detrimental t o our commercial interests"; Coxe, Pelham A dministration, I, b l z . 115. D i t inzicht werd daarna zelfs neergelegd i n een motie
door de oppositie i n het Lagerhuis voorgesteld (15 Dec. 1743 O . S.), waarin
Z . M . werd aangespoord niet op de weg des oorlogs verder te gaan zonder
een verdrag met de Staten-Generaal. P e l h a m antwoordde daarop, dat het
niet aanging „ t o make H . M . ' s councils dependent on the Pensionary of
D o r t " . D a a r n a betoogde P i t t nog (van de oppositie-banken) dat „ t h e
most mtimate connection w i t h the D u t c h should be considered as the basis
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of our foreign policy". De motie werd verworpen met 200 tegen 130 stemmen.; a. w., blz. 122. Vgl. noot (8).
53 Van diezelfde resolutie van Holland (15 Febr. 1744), die hem
reeds vantevoren in ontwerp door een vriend (Bentinck?) was meegedeeld,
schreef Trevor 11 Febr. aan Carteret: „your Lordship will see with how
much Caution en Art the Pensionarry is obliged to shade and sof ten every
measure, that is susceptible of a warlike Appearance; for fear of startling
the weak Eyes and still weaker Hearts of but too many here, whose approbation, at least Acquiescence is necessary to the taking any Measures at all.
Y . L . may further observe, that the expressions are so chosen, as to be capable of being interpreted in favour of Action, as well as of Négociation."
28 Jan. 1744 had Trevor al geschreven dat de Raadpensionaris de voornaamste heeren over gemeenschappelijke militaire voorbereiding gepolst
had, en dat hij verklaarde dat, „he had mett with enough, and those obstinate and po werf uil enough, to leave him no Hopes of his either overpersuading, or overruling them, who declared themselves of the contrary Opinion
and who, reclaiming the Precautions, especially that for keeping the Seat of
War as f ar of f as possible from hence, with which the succours in Troops was
granted the last year; and theseveral complimen ta 1 assurances from time to
time given by the Repubhek (or rather indeed extorted from her by the unhappy Necessity, which her best Heads were under of purchasing some real
Advantage to the Good Cause by such verbal Compromisses to France) of
the Friendliness en Harmlessness of the States' Intentions towards that
Crown, would not hear of the Republick's Troups co-operating in acting
directly and off ensively against the French Dominions"
; P.R.O.
54 Trevor aan Pelham, 26 Mei 1744; Hist. Mss. Comm., X I V , I X , blz.
96. — Men is zoo gewoon om van heel deze tijd aan te nemen, dat alle onbekwaamheid en besluiteloosheid van de kant van de Staten kwam, dat
het niet onaardig is de volgende uitspraak aan te halen, die voorkomt in
een brief van Hop, de gezant in Londen, aan Van der Heim, 27 Maart 1744:
„Hier resolveert men schielijk en men executeert langsaem; bij den Staat
(d. w. z. de Rep.) resolveert men met veel overleg en is prompt in de executie"; R. A. — Het is ook het oordeel van een modern Engelsch historicus, dat George II totnogtoe niet meer gedaan had dan „trilling with the
war"; J. W. Fortescue, History of the British army, II (1910), blz. 132.
55 Het is het oordeel van Horace Walpole zelf, dat de „backwardness"
van de Hollanders verklaard moet worden uit de omstandigheid, dat men
in Holland alles afwist van de zwakheid der Engelsche regeering; Coxe,
Horatio Walpole, II, blz. 80.
56 In een neutralistisch en Staatsgezind pamflet, Het gedrag der Hollanders verdedigd in eenen brief door een der leden van de Vergadering der Staten-Generaal geschreven aan een der Gedeputeerden in het Parlement van
Groot-Britanniën; uit het Engels vertaalt, 1744, Knuttel 17449, vind ik de
volgende teekenende passage: „Staat mij toe, myn Heer, U te zeggen dat
gy een verkeert denkbeeld hebt van den tegenwoordigen staat onzer Republiyk: gy verbeeldze U als ontydig belemmert en verlegen door ydele
vrees voor toekomende gevallen. Ik verwonder my te meer als ik zie dat gy
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ons dat onrecht doed, daar gy noch zo kort geleden wezentlyk in 't geval
geweest zyt, en toen in vry min gevaar waart als wy nu zyn. De moed begaf
u eenslags, en gy verzogt ons om een Corps Troepen en een Vloot scheepen,
tot uwe beveiliging tegens de onderneemingen van Vrankryk. Gy verzogt
het met groot geroep terwyl wy het Fransche Leger voor onze Grenzen
hadden, en dat wel een Leger van 150.000 man.Daar alles dat gyteduchten
had bestond in een Corps van 10.000 Man, die noch door de Zee van uw afgescheiden waren. Na een geval van dien aart, voegd het kwalyk dat gy ons
van vrees en schroom spreekt, en den bespotter speeld van de ingebeelde
angst voor te gebeurene gevallen"; enz enz.; blz. 36. — Uit een brief van
Van der Heim aan Boetzelaer, 12 Mei 1744: „Ik vrage, hoe men ons kan
vergen ons land geheel te degarneeren, daar men ter contrarie in Engeland
denkt om zijn eigen land, zoo de eilanden als Hanover te versterken, zelfs
met vermindering van het leger"; R. A.
57 Vgl. het getuigenis van gen. Wentworth, Hist. Mss. Comm., X I V ,
IX, blz. 99; ook het verslag van Willem van Haren aan de Staten van
Friesland uit 1745, Van Vloten, a. ie., blz. 163. Het verdient opmerking,
dat zelfs Bentinck niet trachtte (niet in vertrouwelijke correspondentie
met zijn moeder althans) het gedrag van Wade te verdedigen. Volgens
hem was het er de Engelschen blijkbaar alleen om te doen de vijand te ontwijken, behalve dat zij ook nog trachtten door slinksche middelen de
blaam voor hun werkeloosheid op de Nederlanders te laten vallen. (Aan
zijn moeder, 2 en 16 Oct. 1744; Br. Mus.). Als Bentinck de schuld bij de
Engelschen zocht, zal zeker een onpartijdig rechter ze niet hcht aan de
Hollanders toekennen!
De Engelsche historicus J . W. Fortescue, die overigens niet beweert dat
Wade een heel energiek aanvoeder was, neemt diens eigen verontschuldigingen (Af*/. Expeditions, P. R. O.) aan, als zou het belemmerend gebrek
aan artillerie aan de nalatigheid van de Nederlanders en Oostenrijkers te
wijten zijn (History of the British army, II, blz. 107). Hieromtrent vind ik
de volgende opmerking van Burmania, wiens brieven aan Willem IV uit
het legerkamp de aandacht verdienen van ieder die in de geschiedenis van
deze veldtochten belangstelt:
Cisoin 22 Aug. '44.
„ . . . . Les lettres trés fortes et réitérées d'Angleterre, qui veulent qu'on
agisse d'une uanière ou d'autre, jettent le Mar. Wade et son Conseil dans
un grand embarras. Présentement on voudroit faire tout ce qu'on demande
mais par malheur leur lenteur a prendre des mesures pour approcher leur
artillerie ne permet pas d'exécuter ce qu'il y auroit de bon a faire, et pui
sans elle seroit inutile"; H. A.
58 Willem IV aan Stirum, 2 Juni 1744, Kronijk H. G., 1850, blz. 133.
Nog duidelijker spreekt de Prins in een brief aan De Back, uit Groningen,
21 Maart 1744: „Wat nu de clausule aangaat, ik begrijp dat de Provintie
met geen schick van deselve kan afstappen, en dat het veel beter was deselve nooit bijgevoegt te hebben, dan sulxs gedaen deselve niet te souteneeren. Nae ik van de Princes hoor, soo sijn de leeden van de Regeering in

NOTEN

315

Vrieslandt, van waer zij gisteren en ik uit Drentb hier aengekoomen zijn,
seer vif op dit subject, en veele waeren selfs be vreest, dat ik mij mogt laeten beweegen om aen die clausule tot mijn voórdeele geformeert te renuncieeren, maer daer sal ik niet toe koomen, want zoo men all mogt seggen
dat het nu de tijdt van accrochementen niet is, dat de Republicq pericliteert etc, zulxs alles zoude, was er nog een schaduwe van regeeringsform
overig, attentie verdienen, maer nu niet, en behalven dat, hadden de contrarieerende Provinties de saek slimmer willen overleggen, zoo kosten dezelve in plaets van te schrijven aen Vriesland om haer kwaede wille te toonen, op een veel gemakkelijker en als het waere ongevoelige wijze de claussule van Vrieslandt buiten effect stellen met maer bij het tweede Corps
geen van de vreemde Generaals te gebruiken. Daer sal een landag in de
aanstaande week in Vrieslandt zijn; zoo over dit werk als dat van het
equipeeren van scheepen. Maar mij dunkt dat all zoo goedt is dat ik het
volk alleen laet geworden, dan zoo zal een sterke resolutie bij mijn absentie
tot sustenu van de clausule genoomendies te grooter indruck verwecken";
H.A.
59 Willem IV aan De Back; 5 May 1744. „ . . . .De Heeren van Randtwijck, Itsma en Tamminga sullen nae ik verneem bij de Raedt Pensionaris
gisteren een propositie over het voldoen aen de Resoluties van haer Principaelen gedaen hebben, maer ik twijfel seer aen het effect. De vraeg is of bijaldien Holland t geen regart op de saek neemt de Prov. tot violenter middelen als het sluiten hunner comptoiren etc. sal dienen te treeden en de saek als
in 1705 behandelen. Het is zeer delicaet en dat in dese hachelijke tijdt, en
daer de Cooning van Engelandt mede op de declaratie van oorlog dringt en
sig benadeelt soude oordeelen;" H. A. Van datzelfde bezoek schrijft
Itsma aan de Prins (5 Mei 1744): „Hij" (de Raadpensionaris) „declareerde
sig so rondborstig dat ik daarover verstelt stond, met vlak uit te seggen
dat hij voor zijn particulier ons alles toestemde en geloofde dat ons voorstel niet alleen nuttig maar genoegzaam nootsakelijk was"; H. A.
60 Burgemeester Itsma aan Willem IV, Den Haag, 25 Aug. 1742.
Itsma ziet nu slechts heil in „het souverain gebied van yder provincie":
„Mijn confraters" (de twee andere Friesche gedep.), „ d e e e n e m i n de andere
meer, willen dat alles aan de Gen*, genoegsaem is gedemandeert (?), so omdat t'huys geen magt hebben om hun schikkingen geapprobeert te krijgen,
als dat noit tijt hebben genoomen of gelegentheit gehat om de samenkomst
van deese landen en het formeren van ons staats- lichaam wel en met bedaarde sinnen te ondersoeken. Sij beyde merken de troupes aan als behoorende aan de Unie, alleen op provinciën gerepartitieert, dat bijgevolg aan
de Gen , staat door wie gecommandeert sullen worden.
Ik tragt dagelijks die heeren op een vriendelijke wijse tot ondersoek te
brengen. Ik meende vandaag, onder het tee drinken, met de Hr. Aylva geslaagt te hebben, maar wierden door Boetzelaar geinterrumpeert. Onze
eerste Heer" (W. van Haren) „wil bijna van geen provinciën hooren, die hij
seit dat niets verstaan; dat de saaken hier behandelt en gedaan moeten worden ; dat altemets vrij ver g a a t . . . . Ik vind die Heer uiteraard niet kwaad,
maar geweldig driftig, vreesende ik selfs wel dat zijn heroisme, door al te
1
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weinig gematigdheid, v a n kwaden gevolge konde sijn, wijl sijn sinnen gestadig werken o m aan de opinie die het gemeen v a n hem opgevat heeft, te
voldoen. Indien hij voor de regte constitutie v a n sijn vaderlant als voorheen was, soo soude hem d i t gemakkelijker slaagen, want het is onmogelijk
op die wijze Neerlant, hoe nodig en de regte tijt het mag sijn, i n wapenen te
brengen, en sal de provincie daar ook niets i n doen, veel m i n dat U . D . H . sig
soo seer vernederde v a n L t . G e n . te worden, sooals hij met het gebruiken
van veele expressiën, die de ijver hem deed ontrollen, wilde". — H.A.
61 Zie hierover Archives, S u p p l é m e n t , blz. 34 vlg. en Nalezingen op Wagenaar, II, 409. Trevor beschrijft het geval i n een eigenhandige brief aan Carteret als volgt (23 J u n i 1744):
„ T h i n g s are gone to such extremeties, t h a t one of the deputies of Frise,
who is a dependant upon the Prince, has accused the Pensionary and Greffier of having forged the resolution, that was sentMbns. Boetzelaer for desiring the K i n g to send Smissaert's corps to Flanders. H o l l a n d has demanded
satisfaction for this affront putt upon her minister; and a l l the other provinces resent that putt upon their Greffier so strongly, that i t is thought,
the calomniator w i l l be expelled the Assembly. In the meantime he is retired to Friseland; where he has a strong party, and is endeavouring to engage
the Province to support h i m , and espouse his quarrel. T h e event w i l l
shew how fax the Prince w i l l suffer himself to be engaged to countenance
this deputy; who, as I fear but too m a n y more of his Highness's present
confidents and favorites do likewise, professes a fawning devotion to his
interests, while they are the chief intimates and instruments of the F r e n c h
and A n t i - E n g l i s h party i n this c o u n t r y " ; P. R. O.
62 I n een brief uit D e n H a a g 20 J u n i 1744.
Op de terugweg v a n D e n H a a g schrijft S t i r u m 30 J u n i 1744 uit Amsterdam:
„ L a populace q u i aime le vénérable Greffier comme le fait tout le monde,
a voulu l e ' ' (Bergsma) „ g u e t t e r pour le jeter dans u n canal a son arrivée, et M .
de R o o n me dit en prenant congé de m o y : „Dites a S. A . S. qu'elle sgait que
je suis son serviteur et que je me suis declaré t e l en pleine assemblee, et que
jeresteray tel tant que S. A . S. ne me forcera pas a changer de conduite; je
scay q u ' i l n ' y a que de B a q q u i p r o t é g é i c y Bergsma, mais i l ne vaut pas
m i e u x que l u y " ; . . . . H.A.
E n 3 J u l i schrijft Stirum uit Slot, dat zijn vrouw ernstig ziek is en dat hij
daarom de memorie v a n wat hij i n opdracht v a n eenige „personnes v é n é r a bles de l a R é p u b l i q u e "mondeling aan Z . H . moest meedeelen, n u zelf opstuurt. Onder die lastgevers was B e n t i n c k zeker; wie de anderen waren,
laat zich slechts gissen. Zie hier de memorie. D e aanteekeningen i n de kantlijn (haast onleesbaar) heeft Stirum er blijkbaar bijgekrabbeld, toen hij besloot het stuk op te zenden.
„ P R O MEMORIE

het vertoonen v a n alle
de brieven die hij krijgt
en dat well op een satiri-

1°. W o r t gewaerschout de correspondentie
met de generael Desbrosse aff te brecken als
seer scadelijk, pernitieus en aenstootlijk i n

NOTEN

317

deese Republiq: de reedenen daervoor te seggen mondeling, maar niet schriftelij k —
2°. dewijl niet alleen de koningin van Hungarien maer ook de Artshertogin gouvernante
in de Nederlanden, geheel en all hebben gerenuntieert aen het oude ceremonieel van het
Weener hoff en met alle vriendelijkheit, jae
selfs met een ongemaekte gemeensamheit,
met alle de menschen, het zij Heeren of Dames het sy politicq off militair, omgaen, S.
Hoogheit seer serieus te vermanen het Engelse etiquette van syn hoff te bannen als het
schadelijkste ceremonieel dat hem veeligt is
voorgeschreven om hem en zijn princess van
dese landen alle vrindlykheit en credit by de
beide sexen, aff te snijden en zijn opklimmen
te beletten. Men behoeft dit niet met exempelen te staeven: de ondervindinghe heeft S. H .
geleert wat gevolgen tot heeden daegs deese
etiquette na sig sleept en bij aldien het kwam
te gebeuren dat deese Artshertoginne *), de
welcke men gelooft door de verdere progressen
der Franssen tot Brussel niet secuur te
Soo dit gebeurde soude
sullen
weesen, eens in den Haeg kwam, en sig
de prins het huis in het
aldaer gedroeg volgens haeren imborst van
Boss moeten offereeren.
gemeensaemheit als deselve in de Neederlanden doet, en de Koningin tot Weenen, aen syn
Hoogheit eens in bedenkinge te geeven, wat dat
voor een effect zoude doen in de Republicq, als
de kroonprincess" (versta: Anna) ,,haer etiquhier over is alreeds in ette behielt en off wel een mensch soo well in
den Haag tuschen de da- de Stadhouderlyke provinciën, als in de andemes over gesprooken en re daerover niet grootlij ks souden murmureegeeneen sal bij de princes- ren; gelyk nu aireets geschiet. Deeze paralelle
se komen soo het etiquet- wort seer ernstig gerecommandeert aan de
serieuse reflexien van syn Hoogheit —
te blijft.
3°. eens te seggen met wat voor een slag
met de Heer van Ross.
(?) Klouin (? Alouin = van volk, die geene de welcke aen het Hoff
Halewijn ?) en Buis, Basse- met distinctie worden onthaelt, en daerdoor
court van Amsterdam en in het gemeen worden aengesien als grootte
vertrouwelingen, correspondentien houden bij
andere
nagt en ontieden, ja selfs soo verre dat haer in
volle vergadering wort voorgehouden dat
que wijze: is goet Fr
(ansch)
Trevor heeft gesegt, belangende de laeste missive
van Vrieslant dat de prins
sijn vianden deselve hadden opgestelt tot sijn verderf en vordere verwijdering met het Hoff van Engeland te verwekken.
Hieruit kan men sien hoe
men kan vertrouwen op
het Engelsche ministerie,
dat bekent is niet goetprins te weesen en alles in
het werk te stellen om de
prins sijn opkomen te beletten, daerentegens de
andere princessen haergemaels op het kragtigste
bij te staan.

*) Maria Anna, zuster van Maria Theresia, gemalin van Karei van
Lotharingen, broer van Frans, die in Maart 1744 zijn intocht in Brussel had
gedaan als landvoogd.
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N.B. dat men heeft geoffereert geit te scieten, is
alleen om dat dese aen
verscheiden niet duister
heeft te kennen gegeeven
dat hij een considerabele
suma hadde opgeschotten
als ook aen andere Vriesse
heeren waermede hij sig
meende te maintineeren
tegens alle in sijne commissie

hij heeft in ostindien
als fiscael menschen die
geempalleert waeren nog
dagelijks komen sien en
spreeken op een barbaarsche wijze, hij maekt gedurig questie met syne
meiden in de Haag om se
sonder loon weg te jaegen
en syn vrouw wort menigmaal door hem mishandelt, sijn eigen swaeger
verfoeit hem
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haer prae-advies daer en daer is overlyt en
niet eens te passé komt op de saeken, dewelke
in die secreete bijeenkomsten worden verhandelt, alleen maer op gissingen dat sulke saeken
kunnen voorkomen.
Dat sijn eigentlijk de instructien waer op ik
in den Haeg ontboden was, onder den dekmantel van myn suster te geleiden — Waer by is gekomen de saek van Bergsma waer op verders
gelast ben; buitten en behalve ik reeds hebbe
gescreven het navolgende op allerley wijse die
eenig indruk soude kunnen geeven voor te
draegen en te recommandeeren ten einde van
serieuse ref lexie.
1°. Men weet dat Bergsma van niemand
anders in den Haag aengesien wort, en gedraegen als door de griffier de Bakq en de
jonge Heer Haeren cum sociis, deese Helden
sal ik noemen N . B . men weet en men presumeert dat dese griffier segt een groote vrient
te weesen van Heeren van de eerste rang in
de Republicq en dit aen S. Hoogheit te seggen : ik ben gelast om te seggen dat dit een volslaegen leugen is, bij aldien het mogte gesegt
weesen en gelooft aen het hoff; en mij is permissie gegeeven, om op dat voorwerp te seggen alles wat ik gehoort hadde, en dat men
mij daerin noiet soude recantteeren.
2°. Bergsma wort gehouden voor een slegt
kaerel soo ten aensien van syn extractie als
van sijn oostindische gedrag en Fortuin, en
onwaardig om soo een aensienlijke commissie
te bekleeden als hij heeft; en dat well door
aenstellinge van de prins van Orangien; syn
boesemvrienden en confidentten sijn doorslaegen vianden van Syn Hoogheit, en openbaer daer voor bekent. Syne innerlyke sentimenten in deese tijden komen gants niet over
een met die, waer mede sijn Hoogl. principaal
pronkt in de Republicq neffens alle de well
meenende patriotten, maer sijn listigheit bedekt deselve;
3°. men is ten hoogste verbaest, ja selfs
wort sulx met indignatie opgenoomen bij
groot en klein dat Bergsma, en de bovengenoemde griffier durven vertellen dat als sij in
de plaets waeren van de prins, sij niet eens sou-
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den willen generaels weesen en eenig opsigt hebben in soo een verwarden Boedell als die van de
Republicq en soo voorts, want men gelooft, dat
sy opgemaekt door andere aen s y n H . sulke
sentimenten soeken i n te boesemen, dewelke
groot en klein, die de prinssen v a n Oranjen
haere doorluchtige daden en persoonen i n hoogagtinge hebben, de moet doet s a k k e n ; en
doet vreesen dat den laesten vorst v a n d i t
Roemwardig geslagte daer het oor sal toe leenen; en daerenteegens desulke de welke uit
eigenbaet den prins soeken u i t alle directie
v a n saeken te weeren, doet verheugen, denkende dat huer t r i u m p is aenstaende en onvermijdelijk. H i e r komen b y verscheiden o d i euse zelfexien raekende H . K . H . waerteggens
i k mij hebbe aengekant als een lew en als een
mans van mijn geboorte, die een opregte dienaer is moet doen. N.B. deeze laetste articul
metvoorsightigheit te beleggen.
Eindehjk moet S. Hoogheit sig wagten
voor twe H a r e n dewelke op een hooft kraekeelen, maer sig weer weeten te versoenen w a n neer vreezen dat de k a m eens haer mogte komen uiterukken en d i t is een essentieele saek.
A l s men sal komen o m sijnen eet te doen, moet
sulx met de uiterste pragt geschieden, gehjk
nader sal gesegt worden. Bergsma moet m e n
niet maintineeren en a l was het dat hij door
provinciale caballes wiert ondersteunt en
niet letten op het geene dien aengaende is gescreven u i t 's Gravenhaege, als ook aengaende
de griffier en sijne medegenooten''. —
D e B a c k en O . Z . v a n H a r e n wisten zich i n de gunst v a n de Prins te
handhaven. Ook Bergsma trouwens. Over de verhouding v a n O . Z . tot deze
v g l . bovendien noot (94).
63 Itsma merkt i n M e i en J u n i 1744 gedurig op, dat de vorderingen
v a n de Franschen i n de Zuidelijke Nederlanden aanleiding geven tot groot
gemor onder de gemeente. B . v . : 19 M e i : „ B i n n e n 14 dagen sie i k het land
v o l consternatie e n . . . . groot en klein o m U . D . H . roepen, en yder niet
weten waar hij sig z a l bergen, bysonder als alle kwade schikkingen ende nadeelige tijdingen onder het gemeen komen." H e t blijkt evenwel dat de
Staatsgezinden soms nog de hoop hadden die ontevredenheid tegen de
Friesche obstructie te kunnen richten. 16 J u n i schrijft I t s m a : „ M a r i u s "
( = Obdam) „heeft mij vandaag voorgehouden dat er veel gemor onder
het gemeen was en dat men op notulen hadde d i e " (wie) „ d e mesures
stemden.
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I n schuiten en overal w o r t een sterke t a a l gevoert e n langs de

straten hedjes ter eeren v a n U . D . H . gesongen".
M a a r O b d a m w i s t i n zijn h a r t w e l , d a t de Staten o p geen onpartijdig
o o r d e e l v a n h e t v o l k k o n d e n r e k e n e n e n 21 J u n i s c h r e e f I t s m a : „ M e n t o r "
( = B e n t i n c k ; v g l . a a n t e e k e n i n g b i j n o o t (48))

„is v a n m i d d a g bij m i j ge-

weest. . . . H i j ging vandaag n a R o t t e r d a m o m voor vast te weten of die
v a n R ' d a m s o s t e r k v o o r U . D . H . w i l l e n u i t k o m e n a l s h e t g e m e e n gerugte hier loopt.
„ M a r i u s l o o p t o m als een d o l m e n s e n . M e n heeft de burger- e n m i l i t a i r e
w a g t h i e r t w a l e f s c h o t e n s c h e r p gegeven e n i n Z e e l a n t w o r d t geseit d a t de
boeren Oranjelinten beginnen te dragen en niet ontwapent willen wezen.
V a n K e s s e l o v e r deese r i j t p r e e k e n d e is o o k g e c a p i t t e l d

" ; a l l e s H.

A.

6 4 W a a r v a n d e i n h o u d v a l t a f t e l e i d e n u i t B u r m a n i a ' s a n t w o o r d , 15
D e c . 1744 u i t D e n H a a g : „ J e s u i s t o u c h é l o r s q u e V . A . m e f a i t l a g r a c e d e
m e d i r e a v e c a u t a n t de force que d e v é r i t é c o m b i e n elle regrette l a p e i n e et
le tems q u ' E l l e a perdu a entendre parler de cette f ameuse promotion, 4 en
é c r i r e , e t 4 c o n c e r t e r des m e s u r e s p o u r c o n c i l i e r les d i f f é r e n s ; et q u e d é s o r m a i s c ' e n é t o i t fait, q u e l a b o n n e grace e n é t o i t ó t é e et q u ' E l l e n ' y songeoit
p l u s o u q u ' E l l e n ' e n v o u l o i t p l u s e n t e n d r e p a r l e r . J ' e s p è r e d e t r o u v e r 1'occ a s i o n d e l e d i r e 4 M . O . *) a v a n t m o n d é p a r t d ' i c i , q u e j ' a i f i x é s ' i l p l a i t a u
Seigneur, 4 d e m a i n o u a p r è s - d e m a i n . . . . L e p a r t i que V . A . a pris est noble
e t d i g n e d ' E l l e , c a r j e s u i s d ' o p i n i o n , q u ' a v e c les gens d o n t est c o m p o s é ce
g o u v e r n e m e n t c'est u n b i e n d e n ' ê t r e pas responsable des é v é n e m e n s , d o n t
l e s s u c c è s d é p e n d r o i e n t e t s e r o i e n t 4 l a d i s c r é t i o n d e ces gens m a l r e i l l a n s .
M a i s d a n s ces m ê m e s c i r c o n s t a n c e s e t ces t e m s s i t é n é b r e u x , i l c o n v i e n t a u
c o u r a g e d e V . A . d e n e p a s d é s e s p é r e r d e l a R é p u b l i q u e . L a g l o i r e d e ses
a y e u x , ses e m i n e n t e s q u a l i t é s p e r s o n n e l l e s , t a n t d e b r a v e s g e n s t a n t d a n s
T é t a t (mais q u i g é m i s s e n t sous u n e r é t i c e n c e c r a i n t i v e contre les oppressions des p r i n c i p a u x r é g n a n s ) que d a n s le peuple, sont des motifs q u i n e
p e u v e n t l a d i s p e n s e r d e p r ê t e r t o u t e s o n a t e n t i o n a u t r a i n des affaires, lesquelles ne p o u r r o n t t o u r n e r q u ' e n perte s i dans s o n tems v o t r e A l * , n ' y est
employée". —

H.A.

*) W . B e n t i n c k ; v g l . d e a a n t e e k e n i n g b i j n o o t

(48).

65 H e t best w o r d t h e t v e r s c h i l t u s s c h e n C a r t e r e t e n z i j n o p v o l g e r s a a n gegeven i n een brief v a n onze gezant i n L o n d e n , H o p , a a n V a n der H e i m , 7
D e c . 1744: „ Z o i k d e k a r a k t e r s e n i g z i n t s k e n , w a s M y l . G r a n v i l l e " (die t i t e l
h a d Carteret juist geërfd) „zeer ondernemend, v o l v u u r en voor de sterkste
mesures, nergens zwarigheidi n v i n d e n d e e n alles latende k o m e n o p de evenementen, m a a r a a n de andere k a n t zeer liberaal, zig niet kreunende waar
het geld gevonden souwde worden, n o g of deze natie (Eng.) klagen z o u w of
niet, zoodat i k mijn verbeel, indien Z E x c . het meester h a d k u n n e n worden,
m e n d e R e p u b h e k zo s t e r k n i e t gepresseert z o u w d e h e b b e n o m d e n o o r l o g
t e declareren e n o o k te vrede hebben geweest d a t deselve

1

/

l

tegens d i t

R i j k » / a a n S a x e n b e t a a l d e " ( i n p l a a t s v a n V» e n */s) „ g e l i j k Z . E x c . m e d e
t

d o o r g e d r o n g e n heeft, d a t de H o l l . t r o e p e n a l h i e r geweest z i j n d e v o o r deze
c a m p a g n e v o o r z o o v e e l h e t surplus a a n g a a t i n E n g e l s c h e soldij gebleven
z i j n " (nadat zij t e r u g n a a r V l a a n d e r e n w a r e n gezonden; d i e eisch h a d i n
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Engeland veel verontwaardiging gewekt, ofschoon de Hollanders getracht
hadden hem aannemelijk te maken door erop te wijzen, dat Engeland dan
ingeval van nood weer zonder verdere omslag over die troepen kon beschikken), „welke troepes mede tegen zijn Exc. sentiment opgezegt zijn.
Dit alles geschiede, zo ik mij verbeel, niet zo zeer uyt genegentheid voor de
Rep. maar uyt een principe om dezelve niet te rebuteeren, en allengskens
ongevoelig in het werk te trekken, en dan zouwde men mogelij k op zyn teyd
een andere taal gesproken hebben. Dit Ministerie is integendeel heel zagt,
genegen tot het formeren van een plan waarop te ageren ,en tot het reguleren wat een yder daarop contribueren zal: wenschende zodra mogelyk uyt
het werk te raken, als maar enige leydelyke middelen uytgedagt kunnen
worden;daarbij zeer menageus, menendedatdeze natie reetsteveel beswaart
is, en meerder als dezelve dragen kan. Dus zal de Rep. sterker als oyt gepresseert worden om den oorlog te declareren, en nog meerder lasten op zig
te nemen. Ik vrees dat men beginnen zal met sterk te blyven staan dat de
Rep. Va aan Saxen betale en zo zal het in het vervolg altoos gaan: zodat ik
niet voorzie, dat men het in de proportien ligt eens zal worden. Den hr.
Amb. v. Den. heeft mij mede gezegt te vreezen dat deze verandering het
overnemen van Deensche troupes, waardoor dat Hof van de Fransche partij afgetrokken zouwde worden, zeer difficiel zal maken, zo niet in het geheel doen vervallen"; Jï. A.
66 Carlyle spreekt in zijn Frederick the Great gedurig over „the heavy
Dutch", „the laggard Dutch". Mahon in zijn History of England 1713—
1783, III, blz. 191, schrijft: Chesterfield ging naar Den Haag „to endeavour to bring the Dutch into a more hearty co-operation in the w a r . . . .
The Dutch were brought to undertake upon p a p e r . . . . " enz.
67 Ik zal verderop nog trachten aan te toonen, dat hij de positie van
de Staten in deze moeilijke jaren niet begrepen heeft en daarom hun alleszins te rechtvaardigen verlangen naar vrede aan minderwaardige beweegredenen toeschrijft. Hier wil ik ééne plaats naar voren halen die kenschetsend is voor zijn houding. Maria Theresia, verhaalt hij, a. w., blz. 155, was
bereid „nog 21.000 man te zenden, mits tegen behoorlijke subsidiën. Met
fijne vorstelijke en vrouwelijke berekening op den koopmansgeest der Repubhek, voegde de koningin van Hongarije er de verzekering bij, dat de
heeren Staten nergens goedkooper zouden terecht komen dan bij haar, omdat zij er niet aan wilde verdienen". Is er geen wonderlijk soort verblinding
voor noodig om bij dit staaltj e van hoe Duitsche vorsten met hun onderdanen plachten te sjacheren, de „koopmansgeest" van onze regenten aan te
klagen ? Het is een verblinding, die het hcht dat van Prinsen en Keizerinnen
uitstraalt vaak bij geschiedschrijvers teweegbrengt en hen doet afgeven op
de regentenstand, die toch niet burgerlijker was dan zij. Ook Van Hamel,
Nederland tusschen de mogendheden, meent alles gezegd te hebben met de
dooddoener „de Staatsche koopmanspolitiek"; b.v. blz. 217.
68 Hij schreef hem in antwoord op een verzoek om precieze inlichtingen omtrent de positie van de Staten. Zijn antwoord is, zoo begint hij, ten
deele op vertrouwelijke mededeelingen van „de ministers" gebaseerd, en
hij gaat dan voort: „To answer your Lordship's Inquiries as minutely, as
21
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I am capable, I shall beg leave to distinguish the few lights I can furnish
thereupon, into such as are avowed and authentiek, and such as are only
presumptive and contingent.
The States have, w i t h respect to their engagements to England, acknowledged both i n word and deed (witness their resolution of the 29th of
Febr. last, their answer of the 30th of A p r i l N . S. to the King's letter of
the 13th D ° . O. S. and their resolution of the 24th of Oct. i n reply to m y
memorial of the 17th of Aug., as w e l l as the succours actually furnished b y
them b o t h b y Sea and Land) the Casus foederis and even performed the s t i pulations of the treaty of 1678, as fax as the same are relative to the P a r t of
a n A u x i l i a r y . W i t h respect to the queen of H u n g a r y they have even gone
faxther, not only b y paying her a pecuniary subsidy, the D o u b l é of what
the L e t t e r of the T r e a t y imports; but b y furnishing her the last campaign
above t h i r t y thousand auxiliaries instead of the five thousand engaged for
b y their accession to the treaty of Vienna.
These succours the States would represent, as a completion of the second
stage of the treaty above-mentioned, as comprehended under the t e r m : totis viribus and as to the t h i r d and last stage, v i z . Bellum aggressori denunciare, they have hitherto no more dared to disclaim the debt t h a n to pay i t ,
a n d a l l their answers to the King's and the Queen's summons o n t h a t head
have been rather dilatory than negative ones.
The States have declared their intention to accomplish i n every p o i n t t h e
engagements w h i c h they have the honour and happiness to have contracted w i t h E n g l a n d . T h a t t h e y are resolved to give his Majesty a l l the succour and assistance i n their power. T h a t upon this foot they w i l l continue
to employ the troops, t h e y sent last yeax i n support of the common Cause
and even to augment the number i f they can raise more troops upon tolerable conditions. T h a t t h e y w i l l b y sea continue to furnish his Majesty the
succour of t w e n t y ships. T h a t they w i l l cooperate w i t h his Majesty, b o t h
w i t h i n a n d without the E m p i r e i n procuring more Friends to the common
cause; w i l l concert w i t h his Majesty the means of m a k i n g the best use of
the Force we shall be able to get together, and though for the present they
defer the Rupture with'France, are nevertheless ready to regulate beforehand w i t h his Majesty whatever m a y regard that case: namely the Object
and end of such a war and the proportion of force each party should contribute towards carrying o n the same, declaring that even i n t h a t extremity
their utmost efforts could not exceed the exposition above given of their
force and dispositions.
Perhaps I cannot put these resolutions of the States and the Overt-acts
t h e y have been accompanied w i t h , namely their troops entering into France
and their ships sharing i n the spoils of that nation, i n a more meritorious
Light, t h a n b y l é t t i n g your Lordship see b y the inclosed copy of a late letter of Mons. d'Argenson to Monsr. v a n H o e y i n what sense France herself
understands the Political Conduct the Repubhek.
The States, your Lordship knows, contribute one half of the joint subsidy
to the Court of B o n n and one t h i r d of t h a t to the Court of Saxony.
The a r m y they have now o n foot amounts to 85.392 men, and the new
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augmentation w i l l bring i t to 97.608. Holland's quote w h i c h makes above
one half, w i l l be effectively compleat: nor is the other half m u c h less so
t h a n the generahty of troops are. U p o n this foot, the Repubhek, the P e n sionary assures me, w ü l be armed as powerfully b y land, as she was a n y
time during the war terminated b y the peace of R y s w i c k ; t h o ' her present
circumstances are fax from being as flourishing as at t h a t time.
T h e States w ü l affect the troops t h e y shall employ to the Service of the
Common cause, give their general carte Manche as to the operations of the
Campaign and submit b o t h troops and general without reserve t o the comm a n d of a chief of the conf ederate army.
I come now to t o u c h upon a few other articles of a degreeof probabihty
to be rationally rehed upon.
Of the force above-mentioned the States w ü l make the best use next campaign, t h a t the multitude of their garrisons en E x t ent of their frontier, the
Postion of the E n e m y and the Seat of the W a r shall allow them, and I
should guess t h e y m a y spare forty thousand for the service of the campaign
independent of the twelve thousand affected to the defence of the Barriertowns. Of w h i c h 4 0 fewer or more, or all, m a y be drawn i n t o the field, as
we shall be either forced to retire or able to advance and even to act of f ensively against the enemy.
I believe the States w i l l furnish a train óf battering axtülery — and take
a share i n the Contingent Expenses of the Campaign. B u t i n what proportion t h e y w i l l do either, I dare not say.
I believe t h e y w ü l also concur i n a n y rational and moderate expense for
gaining Russia, or for clinching the success of our ministers' joint commission i n the E m p i r e , but cannot expect i t w ü l be i n a proportion of above
one t o three.
T h e y m a y possibly come to j o i n i n some addition of subsidy t o the Elector
of Cologn, for the sake of h a v i n g the actual servise of his Highness' troops
extended beyond his own territory; i f t h e y see the several Corps, destined
to oppose the F r e n c h i n the E m p i r e once united, animated and led on w i t h
a due spirit of vigour a n d concert, not o n l y to the defence of the Frontiers
of the respective parties themselves, but to the succour and rescue of the
Ecclesiastical Electors.
T h e y are pressing w i t h all possible earnestness the Provinces to contribute a fund for the building of twenty-five new men- of-war.
I mention this article the last as t h i n k i n g i t fax the most precarious of
a n y I have touched upon.
These, M y l o r d , are aU the Efforts I dare promise myself or Y o u r L o r d ship from this State for the current yeax and some even of these w i l l stand
i n need of the influence of his Majesty's generous example, b o t h as E l e c t o r
and K i n g , to ripen t h e m into execution". — P. R. O.
69 B u r m a n i a aan W i l l e m I V , 29 J u l i 1745. „II n ' y a point de peine que
le P r . de W a l d e k ne se donne pour introduire une bonne discipline p a r m i
nos troupes, et quelque grande que soit a eet égard l a différence de cette
campagne a celle de 1'année dernière, U a pourtant le déplaisir de voir
une infinité de choses hors des reigles et le chagrin de n'avoir presque
m
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personne qui marqué de la volonté ou de 1'intelligence 4 rassister".—H.A.
Vóór die tijd evenwel gaf Bentinck al aan Waldeck persoonlijk de schuld
van de nederlaag van Fontenoy: aan zijn moeder, Juni 1745; Br. Mus.
70 Burmania aan Willem IV; Den Haag 10 April 1745: Heeft aan
Schwartzenberg gezegd: „que j'étois assuré que V . A . neserviroit jamais
sous le prince de Waldek.
Etant allé hier faire visite 4 ce prince je me trouvais seul avec lui; il me
paria d'une conversation qu il avoit eu avec le jeune de Haren, dans laquelle
il s'étoit plaint a ce dernier des difficultés que le Conseil d'état faisoit a certaines choses les quelles pourroient être levées si lui vouloit bien s'y prêter.
Sur quoy m'adressant la parole il me dit „je sais bien ceque c'est que tout
ceci et pour quoi on m'a fait venir ici, mais ils peuvent conter que j 'irai
mon droit chemin. Je ne prétens pas de me brouüler avec le prince d'Oranges pour leur faire plaisir. Je sais que vous, le C. de Bentinck, M . de Haren
êtes contre moi et que vous êtes facties que je sois venu dans ce service. Je ne
puis pas dire que vous avés tord, mais ce sont des choses dans lesquelles je
ne puis entrer en aucune facon, et Ton peut conter que j 'irai mon droit chemin". Je lui répondis que je f aisas une juste différence entre la personne et
la cause, que je respectois sa personne comme elle le méritoit, mais que la
f acon dont toutes ces choses s'étoient passées étoit trés odieuse et injuste."
Burmania haalt dan de geschiedenis van de promotie op sinds 1727 en legt
uit hoe 't gegaan is met Veere en Vlissingen en met de exclusie uit de Raad
van State. „Et 4 la conclusion je 1'invitai 4 lire le passage dans les mémoires
du Comte de Guiche *) o ü il est parlé comment le parti de Mrs. de Wit pour
s'assurer d'un chef de la milice f irent venir le comte de Waldek pour commander les troupes de 1'Etat, qui dans la suite pourtant fut un des plus
zélés amis et serviteurs du Prince d'Oranges, et en qui ce Prince mit le plus
de confiance. II me parut que leC. de Waldek entra parfaitement dans ce
que je venois de lui dire. II me répéta qu'il souhaitoit et feroit son possible
de cultiver 1'amitié de V. A., ajoutant qu' en tout événement et les afaires
venant 4 changer, Elle ne seroit pas fachée d'avoir un homme qui scut
mettre les troupes sur un bon pied, qu'il avoit üeu d'être trés content du
compliment que V . A . lui avoit fait sur sa promotion, qu'il protestoit
d'avoir ignoré le dessein de ceux qui 1'avoient attiré dans ce service, dont
1'idée ne lui seroit jamais venne sans les instances réitérées du Pr. Guillaume
de Hesse qui se disoit chargé de la part de ces Messieurs 4 lui en faire la proposition". — H.A.
*) Blz. 94vlgg.
71 Dit blijkt o.a. uit Burmania's brieven aan Willem IV, H. A.
B.v.: Du Camp de Dieghem ce 18 juület 1745, „ . . . . P. S.: Ce que les Anglais avoient si hautement débité au déshonneur de nos trois escadrons 4
f'affaire du Lt. Gén. Molk se trouve faux de 1'aveu du Brigad . anglais, qui a
fait aujourdhui de bouche son rapport au Duc en présence du Pr. de
Waldek. Le Brigad . a dit que nos Escadrons s'étoient trös bien comportés".
Cumberland's houding kan men afnemen aan zijn brieven na de capitulatie van Doornik (E. Chartens, William Duke of Cumberland, his early life
1
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and Times, 1721—1748, blz. 199): „the inexpressible cowardice of their generals and troops" is een staaltje van hun stijl.
Eens althans moet (9 Aug. 1745) Cumberland's secretaris, Sir E . Fawkener, toegeven, dat er ongegronde beschuldigingen tegen de Hollanders
waren ingebracht en meteen, dat de Engelsche troepen weinig beter waren:
't ging over de overgave van Oudenaarde; Hist. Mss. Comm., X I V , I X ,
blz. 126. — Een voorbeeld van die onkritische houding van latere Engelsche historici geeft het in de vorige noot geciteerde boek van E . Charteris
over Cumberland, en dat niet alleen voorzooveel het jaar 1745 aangaat.
J . W. Fortescue's History'of the British army, II, 1910, gaat ook niet heel
diep op de kwestie van de verdeeling der schuld tusschen de bondgenooten
in. Vgl. ook hiervóór, noot (57).
72 Considerations on the conduct of the Dutch...., London 1745; Knuttel 17477, blz. 36. De schrijver komt op voor het Nederlandsche standpunt
en in 't bizonder voor het Staatsche. Hij beweert, dat het regiment dat bij
Fontenoy op de vlucht sloeg, het stadhouderlijke regiment was en dat het
op de loop ging „on principle". Hierin steekt, voor zoover ik heb kunnen
nagaan, niet meer waarheid dan dat het bewuste regiment kwam uit een
stadhouderlij ke provincie (Groningen).
73 De la Ville, sedert het vertrek van Fénelon als vertegenwoordiger
van Frankrijk in Den Haag achtergebleven, maakt zich kort van het
Orangistisch gevaar af: „Le Prince de Nassau" (zoo noemden de Fran-,
schen Willem IV nog stelselmatig) „n'est ni aimé ni estimé, et ses adhérens
sont sans crédit et sans considération"; De la Ville aan D'Argenson, 10
Augustus 1745; A.A. E.
74 „ . . . . Our new acquisition of Cape Breton, which is become the
darling object of the whole nation, it is ten times more so than ever Gibraltar was, and people are paying in their claims, and protesting already
against the restitution of it upon any account"; Chesterfield aan Trevor,
13 Aug. 1745 (O. S ), Hist. Mss. Comm., X I V , I X , blz. 127.

75 D'Argenson aan De la Ville; 30 Oct. 1747: „Les Etats Généraux par
1'infraction des capitulations de Tournay et d'Audenarde ont offensé une
puissance bien supérieure a la leur, et 1'ont offensée de la facon la plus grossière. Le plus grand Etat de 1'Europe n'auroit pas voulu faire a la plus petite République ceque les Etats Généraux viennent de faire a la France, au
successeur de Louis X I V , au vainqueur de Fontenoy", A. A.E.
76 Dejongekende Larrey's correspondentie niet; a. w. blz. 117. Trevor
zond geregeld kopieën of althans samenvattingen. 27 Dec. '45 schreef de
kolonel, dat D'Argenson hem gezegd had: „II ne tient qu'a la Répubhque
de s'accommoder avec la France. Comment traiter avec le Roy de la Grande Bretagne, le fils ainé du Chevalier de St. (leorges prenant tltre de Roy ?"
En 7 Jan. '46: „Cela va dépandre de la Répubhque. Elle peut traiter seule
avec S. M. Trés Chr. Qu'eüe donne un mémoire. On peut convenir de la
barrière. Le Roy de France la rendra pour Cap Breton. On ne peut traiter
avec le Roy de la Gr. Br., le fils ainé du Chev. de St. G. avance au thröne
d'Angleterre.... Si la Répubhque veut attendre la fin de la Révolution
d'Angleterre, elle s'en trouvera peut-être mal"; P.R. O.
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77 Trevor aan Harrington, 28 Januari 1746: „ . . ' . . The unsuccessful,
not to say disrecpectful issew of this overture seems to have convinced the
Pensir. d the most sensible part of his Confidents that all négociation
with France is for the present des paroles, and that the only party left to
the Repubhek is by exterior appearances of modesty and even of submission in points not essential, or irretrie vable, to amuse the Carpett and gain
time for Arming, at least for seeing whether there be a possibihty of doing
so to any purpose. In this view, your Lordship may expect to hear soon
of some minister extraordinary being thought of for the court of Versailles,
to plead the apology of the States —i to expostulate amicably with France
upon their treatment of them, and to disabuse that Court in the opinion
it seems to have taken up of the Repubück's animosity against France
and of her f omenting the present troubles of Europe. — Besides these pubhek topicks this minister it is projected shall have secretly put into his
hands the same instructions that Col. Larrey had; to be enabled thereby to
seize and improve any unexpected minute, that may possibly offer, for advancing and accelerating the grand End, which his Ma*y. and the States
have equally so much at heart, of a general pacification.
Mons. Van der Heim assures me this shall be the utmost length he will
go in temporising, that he w ü l not take even this step but with his
Majty' privity and acquiescence as in the case of Mr. Twickel the summer.
before last: and that he has aheady declared to the leading men amongst
his Masters that if they are for going any farther, they must make use of
some other minister than him". — P.R.O.
78 Zelfs een goed vriend van ons land als Horace Walpole legt in dit
opzicht een volslagen gebrek aan verbeeldingskracht aan den dag. „As it is
unavoidable and necessary to extinguish the flame at home", schrijft hij
doodkalm aan Trevor over het terugroepen van de Hessen, „the sensible
part in Holland, I hope, wül be sorry for the occasion without murmuring";
17 Dec. O. S. '45, Hist. Mss. Comm., X I V , blz. 198; en een paar maanden
later: „We think it very hard that they should blame us for recalling our
troops for the def ence of our own country, and I must own myself one of
those that thought it absolutely necessary, and that the nearest way for the
Duke of Cumberland to go to command in Flanders was thro' Scotland..";
27 Febr. O. S. '46, a. w.„ blz. 144.
79 Trevor aan Harrington, 30 Dec. 1745, P. R. O. — „ I t is pubhcly
known here", schrijft Trevor aan Pelham, 25 Febr. 1746, Hist. Mss. Comm.
X I V , blz. 142, „that the King would have sent back the Hessian troops, as
was desired, without landing, but that his ministers have dissuaded and
prevented that step. However judicious this advice may have been in relation to our own interests, you wül easüy conceive that a discovery of such a
contrast must be highly invidious and improper here, where smart and losses have rendered everybody peevish and querulous to a degree you cannot
well imagine. I have not had a visit from nor eat a meal with any member
of this Gov*. for some months, and am even glad to avoid doing so to
avoid indecent heats. In public conferences which I cannot avoid I am baited unmercifully; and in the very last I had things went so far that I was
a n
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told in so many words by the First Deputy of it that, if every time France
pleased to send over a single battalion to Scotland, she could operate a diversion of 30.000 men in England's quota to the combined army, England
was not an ally for the Republic, and that, if the British minister here
could not, upon any emergency or contingency, however pressing, dispose,
in concert with the States, of troops and money, without writing for positive and express orders from beyond sea, it was idle to confer with me", and
rising from his place he declared the conference broken up, and withdrew
out of the chamber. As the Pensionary and most of the other Deputies
stayed, I affected not to have attended to this sallie of the President's, and
continued the conference".
80 Wat over het conclave bekend is, heeft Jorissen meegedeeld, Lord
Chesterfield, enz., blz. 159, uit de berichten der Amsterdamsche deputatie
op het Gemeente-archief van Amsterdam. Jorissen's oordeel over Van der
Heim's houding is weer uiterst eenzijdig. „Van der Heim, leerling van Slingelandt, was voor het verbond met E n g e l a n d . . . . Maar hij was geen krachtig man, als zijn groote voorganger". Hij was inderdaad geen krachtig man.
Maar Jorissen schrijft, alsof kracht zich alleen kon uiten in een zich vastklampen aan het verbond met Engeland, ongeacht Engeland's oogmerken
of Engeland's eigen bijdrage tot de oorlog. Slingelandt vatte kracht zeker
niet op die wijze op: op het neutraliteitsverdrag met Frankrijk van 1733
b.v. konden zich nu eer de voorstanders van afzonderlijke actie dan de onbuigzame Oud-Systemers beroepen.
81 „If this country's means of defence are not immediately and considerably increased, the Pensionary will, I fear, be obliged to lay the reins
upon the neck of the very party he has hitherto made it the constant business of his ministry to curb, and I will not then pretend to fix any bounds
to the submission which a pusillanimous government, that sees a breach
made in its ramparts, an incensed enemy without, ready to give the storm,
and a disaffected populace within, as ready to rise in arms, may run into
to purchase a prolongation, however momentary or precarious, of its own
immediate existence"; aan Harrington, 18 Maart 1746, P. R. O.
82 Hij verklaarde aan Trevor (Trevor aan Harrington, 5 April 1744;
P. R. O.): „that his own f irm resolution never to be personally instrumental in the separation of the t wo po wers made rnm the more sensibly af f lieted at not being yet allowed, af ter having for so many months acted in an
unreserved confidence and communication with our Court, to know what
specifiek terms of peace H . M . would accept of in order to his trying to get
the same adopted here".
83 Aldus Lord Sandwich aan de hertog van Newcastle, 23 Mei 1747,
Br. Mus. Sandwich kreeg die bizonderheden na de omwenteling van Bentinck Hij voegt er nog aan toe, dat Bentinck en Van Haren schriftelijk
protest aanteekenden. Maar dat schijnt in tegenspraak met een brief van
W . van Haren aan de Prins van 3 Aug. 1746, H. A., waarin die zich uitvoerig verdedigt tegen de aantijging als zou het besluit eenstemmig genmen zijn, maar waarin hij moet toegeven dat hij met het uiteenzetten van
de argumenten-tegen zijn taak afgeloopen had geacht. Hij erkent ook, dat
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hij krachtiger had kunnen handelen en de zaak bij de Staten-Generaal
aanhangig maken, maar verontschuldigt zich met de onzekerheid waarin
hij verkeerde omtrent de houding die Friesland zou aannemen.
Dat Van Haren reden had om op de steun van zijn Staten niet al te vast
te rekenen, bleek uit een resolutie waartoe die 19 Nov. 1746 bij meerderheid kwamen en waarin op grond van de slechte staat van hun financiën
de noodzakelijkheid van vrede, desnoods een afzonderlijke, werd vastgesteld. De Prins had die resolutie niet kunnen tegenhouden. Het kwartier
van de steden had tegengestemd. Sandwich aan Chesterfield (maar eerst
had Chesterfield er van particuliere zijde van gehoord en er de gezant opmerkzaam op gemaakt), 6 Dec. 1746; P. R. O. Sandwich voegt eraan toe:
„As it has not yet been communicated to the States, that Province may
in the next assembly, which wül probably be more numerous than the
last, change their language, before their deputies have acted in consequence of the former resolution".
In een latere brief (7 Jan. '47) geeft Van Haren een schets van hoe het in
de Conferentie toeging: „Bien des membres sont mécontents de ce qu'on
agit aussi despotiquement envers eux au sujet des opérations de guerre
qu'a 1'égard du congres. E n effet on couche tout par écrit en Hoüande ou
chés le Pensionnaire, après quoi on fait une lecture en hate dans la conférence et on demande avec autant de rapidité les voix. Ils murmurent un
peu, votent et, la conférence finie, ils se plaignent amèrement. Le lendemain c'est le m ê m e train. Je ne saurais pourtant condamner cela tout a
fait, car on ne finiroit jamais autrement, mais pour ce qui concerne les
négociations de paix, cela est tout différent par sa nature m ê m e " ; H. A.
84 Volgens Puysieux behoorde hij ook tot hen (hiervóór, blz. 10), die
veel geld in Engelsche fondsen hadden belegd: „Je croy qu'ü veut la paix.
Les grands fonds qu' ü a en Angleterre et que la guerre met en souffrance,
doivent la luy faire désirer, mais ce mesme intérest 1'attache aux Anglois" ;
aan D'Argenson, Den Haag 21 Juni 1746;
A.A.E.
85 De vrees daarvoor werd door de Nederlandsche gezant in Berlijn, Ginkei, in Mei 1746 aangevoerd, toen Frederik de Groote hem vroeg, wat toch de
eigenlijke reden was waarom de Repubhek de oorlog al maar voortzette; De
Broglie, Maurice de Saxe, I, blz. 302. Dat die overweging de eigenlijke, de
heele verklaring van het geval inhoudt, geloof ik overigens volstrekt niet.
86 Jorissen's bewering, dat Engeland de Repubhek aan haar lot overliet om haar tot een oorlogsverklaring tegen Frankrijk te dwingen (a. w.,
blz. 167), berust op niets.
87 Br. Mus.; hij maakte ook eigenhandig aanteekeningen van nog andere soortgelijke uitingen van de gezant.
Trembley schrijft: „Men moet Trevor ingegeven hebben om de toestand
in Engeland slecht voor te stellen ten einde de Republiek te brengen t ó t
het sluiten van een afzonderlijke vrede met Frankrijk, die de Engelschen
tot voorwendsel mag dienen om er zelf ook een te sluiten en om alle schuld
ervoor op de Hollanders te werpen. Dat is de slotsom die de heer Torck
vanochtend heeft getrokken uit een vertoog dat Trevor ten beste gaf onder
blijkbaar daartoe gekozen omstandigheden". De laatste zinsnede door
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Bentinck eigenhandig bijgevoegd. Het oorspronkelijk in het Fransen.
88 Natuurlijk zou men in de brief van Chesterfield, waaruit ik aanhaalde ook juist die duivelsche toeleg am de Republiek aan te sporen tot
afzonderlijke vrede kunnen zien. „I shall neither besurprised at,nor blame,
anything they may do in consequence of their just fears", zegt hij; en ook:
„I do not find either an ineüna tion or indeed hardly the means here of sending a body of troops" etc. Hoopte hij misschien dat Trevor met zulke uitingen zou werken in die geest ? — Ik twijfel echter niet aan hun beider oprechtheid.
89 „I am more and more convinced", schreef Newcastle zelf na de kritieke dépêche van 20 Mei O. S. 1746, „that no incon venience will arise from
the part we have taken, since, if the Dutch should make a separate peace, I
doubt not but 'they will stipulate a day for the kin g and his allies to come
in, which we may then do, if proper, much more honourably and justifiably
than at present, without trying to obtain better conditions"; Coxe, Pelham
Administration, I, blz. 488.
90 Trevor aan Harrington, 22 Maart 1746: „It was impossible for me
by last post to satisfy the curiosity your Lordship exprest in your dispatch
of the 28th past O. S. about the notions of the Stadholder party in this
country. I take the opportunity of this messenger's return to do so as f ully
as I am able; tho' I hope your Lordship is persuaded that, had the same appeared to me in any very serious point of view, I should have prevented
your inquiry.
I can easily imagine from the idle stories and inventions often current in
this very town, of tumults and mobbs in the adjacent ones, that the like
rumours may be stil] farther magnified abroad. But I can assure yr. L . that
as yet nothing has past in this province that deserves the name of an overt
act, unless one comprehends under that denomination a few satirical advertisements and lampoons, and those neither of a stamp nor strain to give
one any great idea of the rank of their authors. It is indeed at the same
time true that the bulk of the lower sort of inhabitants of this province
are just now in such a temper of mind as may, by the artif ices of a party or
by events but too possible to happen, be worked up so as to burst out into a
flame, sooner than apprehended. However, Mylord, as the people 's great
discontent appears to me hitherto to arise rather from its impatience of the
burthen of its present taxes than from that Of the imperfections of its present gov'., and from the proximity of the French rather than from the
want of a Stadholder, I confess I expëct the popular cry will run out in favour of a peace unless France renders one insupportably odious by her demands, sooner than of a domestick revolution; and tho' the present govt.
is certainly under no small uneasiness on this last score, I attribute it to its
own pusiüanimity rather than the strength and formidableness of the adverse party, which does not appear to make any considerable number of
proselytes amongst the weighty and leading famiües of this province, and
I wül venture to add, that of the few who do inchne to the stadholderian
system, the greater part do so, not positively, and for its own sake, but
comparatively; I mean, as a violent remedy to a more violent evü, such as
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their Country's forcible subjection or servile submission to the power of
France. It is certain no body can answer for the possible effects of danger
and distress, when come to a certain pitch, upon a popular government; as
it is natural for any one who feels pain in one posture and has the faculty
of snif ting, to seek ease in another, but I am mistaken if this very consideration do not operate more strongly in this country withthe governors in favour of a Peace abroad, than with the governed in favour of a commotion at Home.
What has, independently of the Republick's misfortunes, calamaties and
fears, more immediately alarmed the former and animated the latter are
certain acts which some warm partisans of the Prince of Orange amongst
the Deputies of Groningue and Frise have lately taken occasion to pass in the
General assembly and even to print off underhand and dispense in Holland,
in opposition to, and by way of Protest against, the employment of the
Foreign generals this campaign. Your Lordship has inclosed translations
of two of the most remarkable of these pieces; which pass for little less than
seditious in Holland; some of whose principal Regents I have heard, representing this as a behaviour they would not suffer even in an ambassador
of any potentate of Europe and much less in the deputies of their own confederates.
However my Lord, I am persuaded the Pensionary's discretion wülstifle
all Eclat on this soar place as long as he can, knowing how much contradiction propagates controversies, and looking upon these performances as
containing only the personal sentiments of their compilers, who in truth
happen to have so little influence in the very provinces they represent as
not to be sure a day of not being disavowed and perhaps reprimanded by
their principals for the particular language they have now put into their
mouths, upon no better authority than that of a general standing order in
behalf of their stadholder's military pretensions".—P. R. O.
91 Halewijn zei tot De la Ville, „qu'il étoit bien facheux que M . Van
Hoey se fut totalement décrédité et que par un excès de zèle, louable en
lui-même mais mal dirigé, il se fut rendu également inutile a la France et a
la Répubhque", Maart 1745; A. A. E.
92 Ik denk b.v. aan het jaar 1653; toen, volgens Aitzema, was het „geheel Holland door meest alsoo: hoe men berooyder, ellendiger ende armer
wierdt, hoe de Gemeynte meer riep Vive le Prince, ende geen Vrede met Engelandt, daer nochtans de Engelsche oorlog sijn principael oorspronck nam
uyt de opinie der Engelsche, dat men het soo seer met den Prins ende met
den Koningh hielt"; VIII, blz. 900. Vgl. mijn Oranje en Stuart, IV, in Bijdragen voor Vad.Gesch. 1924.
93 Trevor aan Harrington, 25 Febr. 1746: „There are indeed two sorts
of men here, and those of quite opposite principles, who seem to take a sullen pleasure in the agonising state, to which pubhek affairs are now
brought: the one hopes, this distress must hurry the Repubhek into a revolution at home and desperate vigour abroad, the other (I fear, upon better
grounds) into an immediate submission, whilst each of these parties has
the malice to impute, alternately, to our Court the views and sentiments of

NOTEN

331

the other; and to represent us as cooperating therewith". — P. R. O.
94 Het protest was gedagteekend 21 Feburari 1746. 19 Febr. schreef
O. Z. van Haren aan de Prins: „Bergsma avoit projetté un aanteekening
contre la conclusion fort simple, fort modérée, et fort sensée, et dans laquelle il avoit particularisé les raisons qui doivent empêcher que 1'on ne
mette le Prince de Waldek 4 la t ê t e des troupes de 1'état, mais mon frère
aiant déclaré qu'il ne consentiroit jamais que 1'on particularisat rien touchant le Prince de Waldek, et Mr. d'Itsma s'étant joint a mon frêfe, le
Prince de Waldek a échapé par 14 heureusement d'être marqué dans les
notules des Etats Généraux, comme il 1'est dans les nótres". — H.A.
95 Prinses Anna aan Willem IV, „Loo mecredy 4 6 heures" (vermoedelijk Sept. 1745): „J'ai lu vos lettres, mon cher Pépin, selon votre permission, et vous verés combien tout va crochument 41'armée de Flandres,
puisque m ê m e Burmania en peu de paroles marqué quelque peu de mécontentement. Dieu soit loué que vous ne soyés pas dans cette galère, et que
le tord qu'on a voulu vous faire tourne 4 votre satisfaction"; H. A.
96 Hij verweet zich zijn grif instemmen in de conferentie met een E n gelsch gezant later als een fout; De Broghe, Maurice de Saxe et le Marquis
d'Argenson, II, blz. 22. De Broglie's commentaar is ernaast. Hij volgt te
zeer het inzicht van De la Ville — niet op deze plaats alleen — en ziet niet
in, dat het de staatsheden van de Repubhek met hun vredespolitiek bittere
ernst was.
97 Buys bekende ronduit aan Sandwich bij een van hun eerste ontmoetingen, dat „it could never be expected that Holland would be easy to
see us enrich ourselves in a great branch of commerce, while they themselves are ruined by the loss of their most valuable possessions"; Sandwich
aan Newcastle, 30 Augustus 1746; Br. Mus.
98 Alles, schrijft Trevor van een op zichzelf onbelangrijke kwestie,
moet aan de provincies worden voorgelegd. „This method, which is indeed
consonant to the constitution of the Union, is now become unavoidable by
the anarchy and variances which manifest themselves daily more and more
in the deliberations of the Generality since the loss of Mr. Pensionary Van
der Heim, who had found the means to unite in himself not only the main
credit of his own province, but the conf idence of the leading members of
most of the others"; aan Harrington, 29 Juli 1746; P.R.O.
98a Van Haren's voorstelling van de loop der onderhandelingen is hier
en daar hoogst onbillijk jegens de Nederlandsche regeering. Hier wreekte
zich de geheimzinnigheid waarmee de Raadpensionaris de zaken beleid
had. Van Haren verweet hem dat er gedurende de winter geen stappen
tot vrede ondernomen waren en ook dat er geen „krachtiger taal jegens de
geallieerden van den Staat en in 't bijzonder Engeland" („van Engeland",
zooals Van Vloten drukt, geeft geen zin) gesproken was. E r was van Larrey's zending blijkbaar niets uitgelekt, en al kan men beamen dat Van der
Heim's jammerklachten en verwijten tot Trevor niet „krachtig" genoeg
waren, men zou die opmerking niet verwachten van een man die zich zoo
tegen „de afspraak" kantte.
99 Trevor aan Harrington, 19 Aug. 1746; P. R. O. De verbazing van
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Buys lijkt oprecht. Trevor toonde zich verbaasd over die verbazing. Als het
een feit was, dat de Hollanders de bedoeling van de Engelsche regeering
niet begrepen hadden, kon men dat vermoedelijk met alle recht aan hen
wijten. Gilles, later de zaak met Bentinck besprekende, oordeelde, dat
Buys een misslag had begaan door het verbeterde précis aan te nemen;
Bentinck's journaal, 2 Dec. 1746; Br. Mus.
100 Het was vertraagd door een incident. De eerste koerier was opgelicht door Oostenrijksche huzaren. Naderhand bleek, dat er van opzet van
verantwoordelijke zijde geen sprake was, maar bij het eerste bericht was
Puysieux in een hevige woede ontstoken tegen Gilles en veroorloofde zich
uitvallen en insinuaties, die bewezen hoe weinig respect men voor de Repubhek had; Sandwich aan Chesterfield, Breda, 6 Oct. 1746, P.R.O.
101 Chesterfield aan Trevor, Nov. O. S., 1746: „If M . Vander Heim
should object that it was not to be expected that France would restore their
conquests in Flanders if H . M. insisted upon retaining Cape Breton, my Lord
Sandwich might then show how unreasonable it is that H . M . should make
restitution for his Allies, and bear the burden of the peace as well as the
war, and that even if that was to be so, the cases are fax different. Cape
Breton would be restored in the condition that it was taken, and when
France can have no prospect of retaking it. The condition of the towns in
Flanders is so altered by the dismantling of many of them, that to make
the case parallel, France should be obhged to put them in the state she
found them. And the Allies have no reason to despair but that by proper
measures they may be in a condition to recover the banier or at least make
such impression upon France, on the side of Provence and Dauphiné, as
may of itself purchase the restitution of the Low Countries". —P. R. O.
102 B.v.: Gilles spreekt: „that he hoped in return for the confidence
and kindly disposition he believed and was convinced he had for our measures, on our side we would now and then shew a little complaisance in our
turn and endeavour to find some modification or expediënt to prevent the
breaking up of the conference"; Sandwich aan Harrington, Breda, 6 Oct.
1746; P.R.O.—Sandwich is dan ook zeer tevreden over Gilles en zegt in diezelfde brief dat er groot verschil is tusschen hem en „many of the leading
people in Holland, who usually conclude by threatening separate measures,
if we do not entirely act according to their inclinations. His method is to en-,
deavour to carry his point by entreaty, and not by menaces; and he made
no scruple to teil me that there were people in Holland that were for pushing a separate treaty, and that were of opinion the Republic could subsist
with the alliance and under the protection of France, but that for his part
he thought that the most absurd proposition he ever heard, and that as
soon as they were separated from England he could easily see the final ruin
of the Republic .He indeed talked much of the inability of their Govt. to
support the war any longer and earnestly hoped England would not insist
upon terms that must give strength to the unthinking people among them,
who were ready to hurry them into the most desperate measures".
103 De vredespartij was dan ook sterk tegen de maatregel gekant en
dat droeg er niet toe bij om de relaties tusschen de vreemde bevelhebbers
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en de Nederlandsche autoriteiten te veraangenamen. D e Engelschen i n
D e n Bosch, de Oostenrijkers i n Maastricht, overal waren er eindelooze
kwesties en ruzies en de sterk vredesgezinde R a a d v a n State kreeg bij de
bondgenooten een heel slechte naam.
De Staten bedongen intusschen bij de onderhandelingen over de militaire
conventie, dat de garnizoenen v a n hun vestingen gedurende de tijd v a n actieve operaties uitsluitend u i t h u n krij gs volk zouden worden samengesteld.
104 Charles Bentinck geeft als reden voor zijn ontslag nemen de achterafzetting op, waaraan hij heeft blootgestaan, en de onheusche bejegening o n dervonden v a n de Duitsche generaals, die tot ondergang v a n de dienst en
v a n het land zijn binnengehaald (aan zijn moeder, 8 N o v . 1746, Br. Mus.).
B u r m a n i a vraagt W i l l e m I V ' s verlof o m zijn post v a n kwartiermeestergeneraal neer te leggen en voegt eraan t o e : „j 'ai fait dans eet emploi ingrat
quatre c a m p a g n e s . . . . S i V . A . S. est a l a t ê t e des troupes elle disposera de
m o i " ; D e n H a a g , 12 D e c . 1746, H. A. Inderdaad werd hij 11 M e i 1747 opnieuw tot kwartiermeester-generaal aangesteld.
105 E e n teekenend geval was de afval v a n Rozendaal, die zijn misnoegen tegen Waldeck als reden opgaf: B u r m a n i a aan W i l l e m I V , 15 Dec.
1746, H. A.; W . B e n t i n c k ' s Journaal, Br. Mus.
H e t duurde t o t 24 J a n . 1747 vóór de Staten-Generaal W a l d e c k tot opperbevelhebber voor de veldtocht v a n dat jaar benoemden, tegen de stemmen v a n Friesland, Groningen en Utrecht i n . Gelderland, onmisbaar o m
een meerderheid te vormen, had (dank zij vermoedelijk het werken v a n
Rozendaal) lang geaarzeld. Randwijk, Weideren, Ben them, Brandsenburg
en Beurse, zoo bericht O. Z . v a n H a r e n (aan W i l l e m I V , 24 J a n . 1747; H.
A.), waren eindelijk gezwicht voor „1'éloquence persuasive de Messrs d ' A m sterdam". Randwijk was zijn dankbaarheid voor het drossaardschap v a n
Breda (vgl. hiervóór blz. 39) i n de loop der jaren vergeten.
106 Waldeck daarentegen schitterde door afwezigheid. 14 M a a r t 1747
schreef B u r m a n i a u i t D e n H a a g (waar hij die ochtend was aangekomen)
aan W i l l e m I V , dat hij diens complimenten aan Cumberland had overgebracht: „ S . A . R . m ' a p a r l é de son dessein de faire agir les troupes le plus
t ö t que possible, se plaignant fortement de Tabsence du prince de W a l d e k ,
et de r i r r é g u l a r i t é d'une telle conduite, que ses meilleurs amis ne pouvoient
s ' e m p ê c h e r decondamner". —H. A.
107 De K o n i n g : Chesterfield aan Cumberland, 23 Dec. O . S . 1746; P. R.
O.; Newcastle aan Sandwich, zelfde d a t u m ; Br. Mus. — Sandwich zelf, n a
uitgelegd te hebben dat eenige toespelingen op de gewenschtheid v a n
vrede noodig waren om Amsterdam en H o l l a n d te winnen, troost zich met
de volgende overweging: „ H o w e v e r I hope and believe, i f our measures are
attended w i t h success at the beginning of the campaign, t h a t the R e p u bhek w ü l see themselves too far engaged to find a possibility of going
back, and w ü l be no longer i n a situation to t h i n k of dictating terms of
peace such as are inconsistent w i t h his M ' s honour and the safety of
E u r o p e " ; aan Newcastle, 28 Dec. 1746; Br. Mus.
108 3 J a n . 1747 schreef Sandwich aan Chesterfield, dat hij begreep te
moeten oppassen met het meedeelen v a n de instructie v a n 28 N o v . O . S.
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De Raadpensionaris had hem gisteren en eergisteren sterk geprest „ t o explain m y instructions to h i m , but as he d i d not declare that the necessary
preparations for another campaign should be suspended unless I came to
an explicit declaration upon the general sistem, I thought i t adviseable to
answer h i m but i n general terms, and I have the satisf action to t h i n k t h a t I
have succeeded so fax as to make m y bare return to Breda and m y resolution to open the negotiations immediately the price of the conclusion of
all measures relative to the next campaign". — P. R. O.
Sandwich was openhartig genoeg i n zijn officieele correspondentie. T o c h
het hij zijn gedachten i n het schrijven aan Newcastle nog vrijer loop en i n
de volgende aanhaling v i n d t men zijn houding tegenover de Staten zonder
omwegen beschreven:
„ I own I shall not be without m y fears when I a m obhged to open m y
budget, for I a m strongly of opinion t h a t from the difficulty and treachery
I shall meet w i t h on the part of the D u t c h upon t h a t occasion m y idea w i l l
be fully verified that we have had an escape i n not being obhged to explain
ourselves at a time when they had more reason to t h i n k t h e y were i n a condition to dictate to us, t h a n t h e y can possibly concieve themselves to be";
28 Dec. 1746; Newcastle Papers, Br. Mus.
109 „ N o t h i n g can be a more discouraging stroke to the F r e n c h party
t h a n the change of behaviour i n Zeeland, w h i c h t ü l now has seldom differed i n opinion w i t h the town of A m s t e r d a m " ; aan Chesterfield, 27 J a n .
1747; P. R. O. — D e resolutie werd genomen met de stem v a n Zierikzee
tegen, terwijl Tholen zich onthield; ib. 3 Febr.
110 Archives, Suppl., blz. 100. — W . v a n H a r e n oordeelde niet anders. 24 Dec. 1746 schreef hij aan de P r i n s : . . . .non que je croye qu'on
s'accordera avec Puisieulx, paree q u e . . . . je le crois impraticable, mais
que je crains qu'on rebuttera nos allies et qu'on nous attirera leur haine
et leur indignation, ce q u i doit nous coüter tout, puisqu'ils peuvent infiniment mieux faire leur p a i x particuliere que n o u s " . . . , ; H. A.
111 Sandwich aan Newcastle, 10 Maart 1747: „ I have had one or two
pretty w a r m disputes upon the proposition of a neutrality for the L o w
countries, and I am sorry to find t h a t the D u t c h seem to t a l k of that as a
point they w i l l not depart from. If t h a t is the case. I a m sure i t is of v e r y
little consequence whether they make a separate peace or a peace upon
their conditions. Indeed, I should t h i n k the advantage would rather be on
our side if they were t o treat upon those terms separately, since we should
then remain i n possession of Cape Breton en of our conquests i n I t a l y
which the F r e n c h are not i n a condition to take from us: & might at last
conclude upon as good conditions as they would be likely at present to
procure for us. can we ever finish upon worse terms t h a n the surrender of
Cape Breton ? and a neutrality for the L o w Countries ? Y e t if we finish
at present i n conjunction w i t h the D u t c h , I fear those two articles must be
part of our treaty. I don't know whether I am right but I cannot help thinking t h a t such a neutrality w i l l entirely change the interests of Europe &
make the D u t c h hereafter a barrier between E n g l a n d & the House of
Austria instead of being a barrier between England and France; for I can
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never t h i n k the Repubhek w i l l at a n y time be engaged to declare war when
there is so apparent an additional excuse for their refusing to interfere i n
the disputes t h a t m a y arise among the other powers of Europe & without
a declaration of w a r on the part of the Repubhek I fear England, & the
House of A u s t r i a w ü l scarcely be able to resist France and perhaps the
K i n g of Prussia; who probably w ü l be ready to take the first advantage
t h a t offers of the distress of our aff airs, to renew a general sistem of confusion i n the E m p i r e . B u t what makes this proposition s t ü l more extraordinary, is that, disadvantageous as i t is to England, the D u t c h expect t h a t
we should p a y the price of i t , as they have a l l along been w ü l i n g to consider Cape Breton as placed i n the opposite scale to the L o w Countries; and
t h i n k i t very equitable that we should procure the recovery of t h a t territ o r y b y the surrender of our acquisition; t h o ' at the same time they themselves insist upon a stipulation w h i c h would I a m satisfied destroy a l l
future connection between England and the Repubhek. These considerations seem to made our treaty w i t h Spain (if i t is i n a n y w a y practicable)
every d a y more and more necessary"; Br. Mus.
112 Macanas had een hoogst gedistingu'eerde loopbaan achter zich en
was daarbij een v a n de grootste rechtsgeleerden v a n zijn tijd. „Vielleicht
die geistig hervorragendste P e r s ö n h c h k e i t unter allen Spaniern, die sich
damals a m Leben befanden", zegt A r n e t h v a n h e m ; a.w., I I I , blz. 271. De
i n d r u k die Macanaz op de politieke wereld i n D e n H a a g maakte, blijkt u i t
•de volgende passage v a n een brief v a n W . v a n H a r e n aan de Prins, 27
Febr. 1747; „ O n ne me paroit pas fort content de Macanas, sa petite f i gure a 1'antique et son language, q u ' è m e q u i v i t n'entend, consistant pour
un tiers en mauvais Francois, u n tiers en Espagnol usé, et 1'autre tiers en
Basque; le tout fort e n r o u é , ne sauroit former des liaisons"; H. A.
113 Sandwich aan Chesterfield, 15 Febr. 1747: „As I t h i n k France can
offer no terms to the D u t c h without abandoning the interests of Spain I a m
i n hopes that the intervention of Macanaz w ü l i n every shape be a security
to us, either b y obliging France, i n order to gratify her A ü y , to insist
upon terms absolutely inadmissible even i n H o l l a n d , and thereby p u t t i n g
it out of the power of the ü l - i n t e n t i o n e d party i n the Republic to throw
the blame upon us i n case of our refusing to accept the p l a n whatever i t
shall be; or b y striking up a separate peace w i t h us and b y that means
turning the balance so m u c h o n our side as to put us into a situation to
dictate instead of accepting terms of peace". — P. R. O.
7 A p r i l beschouwt Sandwich heel het Spaansche incident i n dankbare
stemming: „ Y o u r Lordship w ü l recollect t h a t I have a ü w a y s been of opinion
that i f we could keep matters i n suspence at Breda, t ü l the a r m y was once
f airly i n the field
we might have reason to hope our af fairs i n this
Country would not be i n so precarions a condition as they have hitherto
been. Insidious proposals from D u T h e ü before the opening of the campaign might have been attended w i t h the worst of consequences
. . . . W e owe this fortunate event, I believe, singly to the unexpected
intervention of Macanaz, and I must o w n I shall a ü w a y s consider t h a t i n cident as having relieved us of the greatest dif f iculties we have of late h a d
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to struggle w i t h . I cannot help t h i n k i n g m y suspicions when I went last to
Breda well founded, and t h a t Wassenaer had given some verbal assurances
to Puisieux bef ore his departure for Paris that, i f France would propose specious conditions, the Repubhek would not hesitate to accept them. T h e
jealousy, however, t h a t m y unexpected connection w i t h Macanaz occasioneel, b o t h i n the D u t c h and French, might be very well supposed to
have disconcerted this project, the D u t c h not daring to abandon us, when
they suspected we might conclude on terms w i t h Spain to the disadvantage
of their trade, and they apprehensive that a separate treaty w i t h H o l l a n d
might not be sufficiënt to answer their purposes, unless they could bring
Spain at the same time to acquiesce i n their measures, and i t should really
seem as if the French Court had been of late more attentive to the regaini n g of Spain t h a n to the idea of detaching the Repubhek". — P.R.O.
114 Wagenaar beweert het en geeft zelfs de punten v a n e e n vredesplan,
dat Gilles en Wassenaer de 20ste met D u T h e i l zouden hebben opgesteld,
X X , blz. 53 vlg. Wanneer bij zegt: „Zij werden v a n Staatsche zijde terstond medegedeeld aan het Engelsche hof", vergist hij zich zeker. E r werd
niets aan Sandwich, of aan Sandwich' regeering, meegedeeld. O o k D e
Broglie deelt niets mee uit de Fransche archieven. M a a r heel de mededeeling van de anders zoo betrouwbare Wagenaar lijkt apocrieph. A l s
Gilles zoo ver gegaan was, zou dat n a de omwenteling zeker aan het hcht
gebracht en tegen hem uitgespeeld zijn. — Sandwich ontzag zich niet
de verdenking tegen de Raadpensionaris aan te wakkeren. A p r i l schreef
hij aan Chavannes, de Sardinische gezant, een brief, waarvan hij zijn
eigen regeering uitdrukkelijk zei, dat ze er geen geloof aan moest slaan, en
waarin hij met de grootste ongerustheid uitweidde over de geheime besprekingen tusschen Gilles en D u T h e i l . D e bedoeling was slechts om Chavannes bang te maken voor een samenkomen v a n F r a n k r i j k en de R e p u bliek, opdat hij er wat meer voor over zou hebben o m de moeilijkheden, die
Spanje nog van een afzonderlijke vrede terughielden, uit de weg te n i i m e n .
115 Sandwich aan Chesterfield, D e n H a a g 25 A p r i l 1747, P. R.O.:
„ I have conversed w i t h some of our wellintentioned friends since m y ret u r n to this place, and I find t h e m clear i n their opinion, that the Pensionary and the Province of H o l l a n d dare not engage i n separate measures;
there is no doubt that their inclination leads t h e m to t h a t end, but the
same fear of a change of Government, w h i c h has hitherto hindered them
from executing their purposes, m a y as i t is to be hoped continue to operate
more strongly as the danger is nearer".
116 Ongevraagd althans door de Staten-Generaal. D e Staten v a n Zeeland hadden z i c h door geen overwegingen v a n hooge pohtiek laten weerhouden o m h u l p te vragen waar ze te krijgen was. D e Engelsche consul
( „ c o n s e r v a t o r " ) te Veere, Charles Stuart, ontving 18 A p r i l bezoek v a n een
deputatie uit de Staten (na middernacht 17—18 A p r i l hadden de Staten
vergaderd en tot die stap besloten), door wie hij werd „in the most solemn
manner entreated to procure t h e m for their protection as m a n y of his
Majesty's cruisers as possible to watch betwixt Ostend and W e s t Capple
and betwixt Sluys and Flushing. This is o n l y desired for a few days, as t h e y

337

NOTEN

are arming for themselves everything that can swim". De consul beloofde
dat hij doen zou wat hij kon en schreef onmiddellijk aan Captain Lloyd, die
met de Glasgow voor West Kapelle lag (uit deze brief is de aanhaling genomen; Admiralty Papers, Captain's Letters, No. 2104 (Michell); P. R. O.) Als
een gevolg van dat schrijven verschenen de volgende dag al vier Engelsche schepen voor Vlissingen, terwijl andere het oog gingen houden op
Oostende en Duinkerken om inschepingen aldaar te beletten. Diezelfde dag
schreven de Staten op Stuart's raad aan Commodore Michell, de kommandant van de Engelsche oorlogsvloot in de Downs, gestationneerd te Deal,
om hem te verzoeken Stuart's bevel aan Lloyd te bevestigen en meer schepen te zenden. Stuart zelf schreef ook in dezelfde zin aan Michell. Michell
had al een enkel schip meer naar de Schelde gezonden, toen hij 9 April
(O. S.) Stuart's brief aan Lloyd door de laatste opgestuurd kreeg. Alle deze
stukken maakte hij bovendien zoo spoedig mogehjk aan de Admiraliteit in
Londen over en vandaar kreeg hij 11 April O.S. het bevel om zelf met zijn
heele eskader naar Zeeland te stevenen, waar hij de 2 3 N . S. aankwam.
Tegelijk had Newcastle orders gezonden om drie batallions onder generaal
Fuller over te schepen. Die troepen kwamen 25 April in Vlissingen aan.
Diezelfde dag, i wee dagen na zijn eigen aankomst, ontving Michell door de
consul het bericht dat de Staten de Prins tot stadhouder hadden benoemd,
en hij voegt eraan toe (aan Thomas Corbett, 14 April O. S.): „this, I believe, was entirely dne to the ships and troops being here".
ste

Dat er tusschen de Engelsche hulpverleening en het uitbreken van de
Orangistische revolutie in Zeeland verband bestond, lijkt mij onbetwistbaar, maar hoe eng dat verband was, kan ik niet bepalen. Daartoe zou ik in
de eerste plaats meer willen weten van de activiteiten van Stuart dan bij er
in zijn brieven aan Lloyd en Michell zelf van loslaat. Andere brieven van
hem zijn mij evenwel niet bekend. Consulaire papieren schijnen over het
algemeen niet bewaard te zijn gebleven.
Het geeft intusschen te denken, dat (blijkens een resolutie van 22 April,
waarvan een vertaling voorkomt in deze zelfde Captain's Letters) de man
door wie de Staten van Zeeland met Stuart contact onderhielden de bekende Orangistische burgemeester van Veere, Vereist, was. Dat Stuart tegenover de partijen in de Staten niet onverschillig stond, zou men zonder bewijs al verwachten, maar het blijkt afdoende uit zijn brieven aan Michell,
b.v. in deze naïeve uiting: „I join with the States in their measures for defence of this island not so much out of love to some of them as for fear
being made prisoner myself".
In dit verband is de volgende passage uit een brief van Sandwich aan
Chesterfield, 28 April 1747, P. R. O., van belang:
„I told your Lordship in my last that I expected the best of consequences from the timely arrival of Mr. Mitchell's squadron, and the three battalhons under the command of general Fuller, but I never imagined it
would have operated so quick as it has in this case done by bringing on the
choke of the Prince of Orange for stadtholder of Zealand .The people in
that Province were so full of gratitude to his Maj* . for his protection in the
time of their distress, and so incensed against the province of Holland
y
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w h i c h they suspected to have invited the F r e n c h to make this insolent attempt upon their territories, t h a t their first declarations were, t h a t they
would defend themselves and proceed to the utmost extremeties against
the F r e n c h and that if they were abandoned b y H o l l a n d they would put
themselves under his Majesty's protection".
Ook i n de correspondentie tusschen Sandwich en Newcastle wordt aangenomen, dat er tusschen de verheffing i n Zeeland en het zenden v a n
schepen en troepen nauw verband bestond, en Newcastle beroemt er zich
op (24 A p r i l O.S., Br. Mus.) dat hij het besluit ertoe had doorgedreven. I n
ons eigen l a n d trouwens zagen sommigen het niet anders i n . V a n Bleyswijk
schrijft: „ O m dat voor te k o m e n " — een Fransche i n v a l i n h u n eigen provincie — „ h a d d e n ze" — de Zeeuwen — „den K o n i n g van Engeland o m
assistentie v a n oorlogschepen verzocht, die terstond, 21 i n getal, op haar
kusten kwamen en die beveiligden. T o t erkentenis werd Zijne Hoogheid
aangesteld"; a. w., blz. 186. Jorissen voert i n zijn inleiding, blz. 71, deze
plaats aan als bewijs voor V a n Bleyswijk's gemis aan pohtiek doorzicht.
H e t is zeker heel cru uitgedrukt, maar Jorissen's opmerking bewijst toch
enkel, hoezeer hem de eigenlijke beteekenis v a n Oranje's verbintenis met
Engeland ontgaan is.
117 D i e woorden bij Sandwich aan Newcastle, 3 M e i 1747, Br. Mus. H e t
geval wordt ook vermeld bij Wagenaar, X X , b l z . 82. I n de Bentinck Papers
zijn veel bizonderheden erover en over de nasleep die het voor Pallardy
had. Zijn verhaal werd betwist en hij k w a m voor een krijgsraad. Bentinck
oordeelde dat P a l l a r d y krachtig tot het uitbreken v a n de revolutie i n Zeel a n d had bijgedragen en drong met zijn gewone hevigheid er bij de Prins op
aan o m hem de hand boven het hoofd te houden. V g l . Archives, TV, I, blz.
108.
118 E r bestaan verschillende verslagen v a n die journée. H e t uitvoerigst is Diderik v a n Bleyswijk, toen gedeputeerde v a n G o r k u m : Memoriën
van D. van Bleyswijk, W. H. G., blz. 186 v l g . I n de B e n t i n c k Papers is een
brief v a n P a l l a r d y en Sacrelaire aan een onbekende; Br. Mus.; afgedrukt
als bijl. I achter D r . Kalshoven's Dipl. verhouding t. Eng. en de Rep. der V.
N. 1747—1756, waar verkeerdelijk Trembley als auteur wordt genoemd.
I n de Archives bizonderheden v a n V a n H a r e n .
119 „Zijne Hoogheid den 30 A p r i l de tijding v a n zijn verkiezing als Stadhouder, enz., v a n Zeeland ontfangende, vroeg aanstonds, niet weetende
hoe het toegegaan was, met een zeekere ontroering: Is 'er geen bloed vergooien! H i e r was die goedhertige Vorst het allerbekommerste v o o r " ; V a n
Laar, a. w., II, blz. 48. H i j schreef ook een brief aan Bentinck, waarvan een
gedeelte gepubliceerd werd (Nederl. Jaarb., 1747, blz. 406; de geheele brief
Archives, I V , I, blz. 7) o m aan het v o l k te doen weten, hoe afkeerig hij v a n
gewelddadigheid was.
120 W i l l e m r V z e i o j n . dat hij hoopte „onder Jehova's zegen een R e d der te mogen bevonden worden ten einde deeze Repubhek weder gebragt
mogt worden i n een staat v a n haar aloude Luister en Aanzien bij alle V o l keren v a n E u r o p a , maar waar i n dezelve nu, tot rnijn innig leetwesen, sig
niet bevind, schoon meer dan dertig jaaren vreede te hebben genooten";
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Ned. Jaarb., t.a.p. — Bentinck's rede bij Wagenaar, X X , blz. 97.
121 D i t versje v a n W . v a n H a r e n prijkte op diens huis bij de illuminatie
ter gelegenheid v a n de uitroeping v a n W i l l e m I V tot stadhouder v a n
H o l l a n d ; Van Bleyswijk's memoriën, blz. 202. H e t k o m t ook voor op een
zinneprent ter verheerUjking v a n de verheffing: V a n R i j n , Katalogus
Atlas Van Stolk, V , blz. 76, no. 3685.
Zie voorts wat Petrus Hofstede schrijft i n z i j n : Bloemen gestrooid op
het graf van Willem Carel Hendrik Friso (1751), aangehaald bij J . P . de B i e ,
Leven en Werken van P. Hofstede, blz. 67: „Gelukkig zijn de Franschen, dat
h y i n de veldslaagen van Fontenoy en L a veld en niet heeft konnen tegenswoordig z y n 1 . . . . H o e meenig Edelman, v a n het huis des Konings, die n u
nog de G a a n d e r i è h v a n Versailles met een wolk v a n Ambergrys-en welriekende wateren parfumeerd, zoude, i n zulk een geval, a l v a n overlang i n
dien staat geweest z y n , waar i n Lazarus was, toen M a r t h a v a n hem zeide:
,JIy riekt reets"."
122 Sandwich d r u k t het aldus u i t : „ I f i n d t h a t h e (the Prince) seems determined to follow the steps of his ancestors, and aft er h a v i n g rescued his
country from the immediate danger, w ü l take the most effectual measures
to secure her from future misfortunes of the same sort b y rectifying the
abuses t h a t have crept into the several parts of her government, have ruined her credit and reputation and reduced her finances as well as her fleet
and army to the miserable condition i n w h i c h they have hitherto barely
existed"; aan Chesterfield, 23 M e i 1747, P. R. O.
123 „ I most h e a r t ü y con gratulate y o u upon the happy and quiet conclusion of the great aff air i n H o l l a n d , an event, t h a t must ever be advantageous to E n g l a n d and make your Lordship's m i n i s t r y i n H o l l a n d ever remembered w i t h gratitude and respect"; 24 A p r i l O.S. 1747, Newcastle
Papers, Br. Mus.
124 Sandwich aan Chesterfield: „ N o t h i n g can exceed our present popularity i n this country and I have no doubt but t h a t the good disposition of
the people m a y b y proper management be led to whatever purposes his
Majesty m a y t h i n k most for the advantage of the common cause"; 2 M e i
1747—; „ W e are certain France w i l l propose no project without an establishment for D o n P h i l i p and the cession of Cape B r e t o n . T h e former
might i n the end be got over, so that we should then be reduced to the
other single article, which would certainly be as unpopular a point as possible i n this country, and the most likely to distress the Prince of Orange's
affairs, i f i t was brought upon the tapis and remained the sole article of
dispute before his power was firmly and compleatfy established. I own I b y
no means despair of being able i n the end to get over t h a t great obstacle
to an accommodatic-n w i t h France, but i t must be done b y degrees and b y
showing the D u t c h (which we shall now be certainly able to do) that t h e y
have no dependance but upon his Majesty, and that consequently they
must not t h i n k of a peace but upon terms advantageous to E n g l a n d " ;
9 M e i 1747, P. R. O. — Sandwich aan Newcastle: „As for this country
I see i t i n this conjuncture i n the most favourable light, considering
its means of promoting his Majesties interests. It w ü l depend on us to
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make them continue the war in whatever marmer and as long as we please.
They have now no resource but in England, all connection with France
being at an end, and must upon that account depend entirely upon us for
their support both in their councils and in the field; however they wish
and indeed they have occasion for peace, and will upon that consideration
be happy to be eased of their present diff iculties upon whatever terms we
shall think proper to suggest, they will not any longer think of dictating
but will, I am convinced, be ready to acquiesce in whatever shall be suggested by us"; 9 Mei 1747; Br. Mus.
125 Sandwich aan Newcastle, 23 Mei 1747: „I think there is no way of
doing real good, but by applying directly to the Prince of Orange; no one
can at present be better disposed than that Prince, and I may say things
cannot be more fully prepared, both there and in other quarters, for making His Majesty's opinion the rule of the present conduct of the Repubhek
andl own I am deceived if the Prince does not wish and desire it should be
so, and that he considers his Majesty's authority as an additional strength,
to enable him to carry his good intentions into execution. I would, was I
in this particular to follow my own opinion, offer the plan of specifiek proposals allready in my hands, or any other sistem His Majesty shall prefer,
to the Prince, and engage him to take measures to render that the groundwork of a plan to be communicated by common concert among the Allies
at the opening of the conferences, and by no means to treat upon the proposals of France, which have hitherto been found too unreasonable to be
admitted in any shape whatever. H we could by this means engage the Repubhek in any degree to give into the proposition of our preserving Cape
Breton, tho' it was no farther than that they would support us as fax as arguments would go, it would be breaking the ice, and leaving it at least to
events to effectuate the rest: they must sometime or other be tried upon
that subject, and surely circumstances can never be more favourable than
at present, when our power is so good, that it is publickly acknowledged
that the Repubhek wül take no step whatever but with the advice of England. At present this government has no resource but in His Majesty, she
declares it both in pubhek and in private, she is not in a situation to refuse
to acquiesce in any proposals that come from him and I cannot in that
case see why we should neglect to make use of the opportunity Fortune
has thrown in our way, and divert their measures both for their and our
mutual interest; we have now the helm in our hands, when they had it,
they kept it fast in order to force us to our destruction, and I am sure it
wül be unpaxdonable in us if we dont take advantage of the change to conduct both ourselves and them into safety"; Br. Mus.
126 Sandwich aan Newcastle, 30 Mei 1747: „Your grace wül concieve
by the stüe of Van Hoey's late letters the very dangerous turn which
France is endeavouring to give to our present connection with the Repubhek, by throwing the whole odium of the war upon England, and shewing
that we force this government into measures contrary to their interest;
this is the whole language of France at this time (the enclosed pamphlet"
— ontbreekt — „will be a specimen of it) and I own that to a Dutchman
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there is so m u c h of plausibility i n the reasoning when i t is kept singly to
the point of Cape Breton, that I thought i t incumbent upon me not to rest
t i l l I had stopped the principal channel t h r o ' w h i c h the poison was conv e y e d : w h i c h I have had the good fortune to effect sooner t h a n I could
have expected i n the recall of V a n H o e y ; y o u r grace is not ignorant of the
first step I took i n this af fair, w h i c h was but last week; and I a m i n hopes
you w i l l not he displeased w i t h the speedy conclusion to w h i c h i t has been
brought"; Br. Mus. V g l . ook Sandwich aan W i l l e m I V , Archives, I V , I,
blz. 29.
127 Uitgegeven door Mahon i n Letters of Chesterfield, I I I , en reeds geb r u i k t door Jorissen. I n Mahon's tijd (1845) moeten Dayrolles' brieven
nog aanwezig geweest zijn. I k heb vruchtelooze moeite gedaan ze op het
spoor te komen. T e oordeelen naar de enkele uittreksels i n de Letters of
Chesterfield en naar Chesterfield's antwoorden moeten Dayrolles' brieven
van groot belang zijn.
128 Sandwich aan Newcastle, 28 M e i 1747: „ I a m sure y o u m a y manage here as y o u please, if y o u shew a steadiness i n any sistem; but if the
pacifick part of this government have the least intimation t h a t there is any
part of our ministry wish the same t h i n g as them, a l l our hopes are frustrated, because they w i l l continue to act upon the same supposition they d i d
before, (which notion they had at t h a t time from the best authority) t h a t
the ministry wish H o l l a n d would force them to a peace; and w i l l consequently make i t their business to clog all vigorous measures, and to manifest
as m u c h as possible b o t h their disinclination and i n a b ü i t y to continue the
war. W i l l n o t M r . Dayrolles' assistance be of great use to t h a t designing person ? and w i l l not the authority of one who can inform h i m of the semtimen ts of one part of the m i n i s t r y i n E n g l a n d give h i m a great advantage
over our well-intentioned friends ? I could say a great deal more upon this
subject, but I hope I have said enough to incline your grace to t h i n k t h a t
the aff air does deserve some serious attention, or at least t h a t i t has made
such an impression on me t h a t i t w i l l make me v e r y unfit to execute his
Majesties business, when I shall be expecting a snare i n every step I take; I
own, I t h i n k I d i d not deserve this from a n y one, especially from m y L o r d
Chesterfield — but I w i l l leave the subject because I see I write myself i n sensibly into a heat t h a t I a m aware does not become m e " ; Br. Mus.
129 Newcastle aan Sandwich, 5 M e i O. S. 1747: „ I cannot conclude
without freely owning to y o u , t h a t I a m myself i n pain ofr the situation of
our aff airs i n H o l l a n d , from the t o t a l loss of D u t c h Flanders; (an event
w h i c h the D u t c h general so long assured should not happen;) and also
from the difficulties, w h i c h w i l l be, from thence, occasion'd to his R . H . ' s
army. This situation, bad as i t is, makes, I a m sorryto t e i l y o u , a m u c h
stronger impression here, t h a n I could w i s h ; or, indeed, t h a n I t h i n k i t
deserves"; Br. Mus.
130 Zoo meende men althans i n Engeland. D e L o r d ChanceHor, H a r d wicke, schrijft aan zijn z o o n : „ T h e misfortune appears to me to be owing
to the l&chetê of the D u t c h troops, and the Austrians not coming to y o u r
assistance"; 30 J u n i O.S. 1747; Harris, Life of Hardwicke, I I , b l z . 337.
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131 Dayrolles aan Chesterfield, 21 Juli 1747: „The Prince of Orange has
wrote to Mr. de Cronstrom and advises him the next time to make amore
considerable saüy, with at least a couple of thousand men"; P. R. O.;
enz.
132 Sandwich aan Newcastle, 15 Augustus 1747; Br. Mus.: „Your
Grace must remember that at one of the meetings at Newcastle House the
conversation ran upon the subject of the Prince of Orange going lümself to
command at Bergen-op-Zoom, and some of the company seemed to think
he shewed a little want of spirit by having taken the contrary resolution.
In some discourse I had with him the other day he gave me a reason for
what he did in that particular which I own appeared to me to come from a
cool, thinking man: he said that he was much concerned that in the hurry
and confusion of affaire there had been some little points of difference of
opinion between the Duke and him in relation to military mattere; that he
saw how necessary it was for the pubhek safety that there should be no sort
of misunderstanding between them and that on that account he thought it
better not to be concerned in person in a command in which possibly the
Duke might not think the same measures adviseable that should appear so
to him, which might tend to aggravate mattere between them"; voorts dat
hij in Den Haag slecht gemist kon worden.
133 D'Ailly, a. w., bijlage VI. — Dezelfde dag schreef de Prins ook
een brief in soortgelijke geest aan de Koning zelf. Daar worden naderhand
allerlei toespelingen op gemaakt, maar het stuk is mij niet bekend.
134 A. to., blz. 372. — Horace Walpole, schrijvend aan Cumberland,
moest de vormen meer in acht nemen, maar de ironische bedoeüng schemert duidelijk door in het volgende: „His parts, zeal and ambition to serve
the pubhc are great; and whatever his views are they will be supported
with strong and copious reasonings; but, I am afraid, his views are too
extensive to be realised and carried into action with success"; Coxe,
Horatio Walpole, II, blz. 206.
135 Bentinck's instructie verlangde dat trouwens niet van hem; die
ging niet verder dan het compromis dat Bentinck met Newcastle opstelde:
„nadien de voorzigtigheid niet vereyscht de ouvertures van Vrankrijk van
de hand te wijzen...." enz. Maar in zijn onderhoud met Sandwich enkele
dagen tevoren, had de Prins heel anders gesproken: „that as for the négociation for peace to be opened at the army, he disapproved of it in any
shape, as he is convinced France means nothing but to amuse us in order to
gain t i m e . . . . " ; Sandwich aan Chesterfield, 11 Augustus 1747; P. R. O.
De crisis was voor een groot deel door Willem IV's gebrek aan zelfbeheersching veroorzaakt.
136 „I am very sorry to find that the loss of Bergen-op-Zoom makes
every day a greater impression here; not only for the loss of the place....
but as it affects the credit and reputation of the new government in Holland . . . . The sending an old fellow of near 90 to command; the officers
and garrison all in their beds when the assault was actually making, is such
an instance of negligence and remissness as cannot but greatly lower and
discredit the government itself and has much disappointed the hopes that
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were conceived of a thorough alteration i n this respect"; Newcastle aan
Sandwich, 25 Sept. O.S. 1747; Br. Mus.
137 Archives, I V , I, blz. 106. Jorissen heeft die plaats geheel verkeerd
begrepen: a. w., noot 238. B e n t i n c k was niet verbaasd over de Engelsche
eisch aangaande de Pretendent, maar over de Fransche o n w i l o m eraan te
voldoen. Chesterfield zou tegenover B e n t i n c k nooit „ v e r l e g e n " hebben
hoeven zijn o m te groote veeleischendheid; B e n t i n c k meende, dat het tekort aan inschikkelij kheid van Puysieux hem i n verlegenheid bracht.
138 Sandwich en Newcastle verstonden elkaar met een half woord en
men k a n i n hun correspondentie dus geen ondubbelzinnige passages aanwijzen, waarin Chesterfield's officieele instructies t o t vredesluiten worden tegengesproken of verworpen. Maar later, op een oogenblik van groote opwinding, schreef Newcastle: „ W h y d i d we reject M . Saxe's proposals, persuaded or indeed forced to do i t b y the Stadholder and his friends?" aan
Sandwich, 26 Febr. O.S. 1748, Br. Mus.
139 H i j was er 23 N o v . door de Prins mee belast; Dayrolles aan Chesterfield, 25 N o v . 1747; P. R. O. 1 Dec. was hij i n weerwil van voornemens
o m zoo spoedig mogehjk de reis te aanvaarden nog niet vertrokken, maar
„ h e talks of going to-morrow"; «6.
140 17 J a n . 1748 hadden de Staten-Generaal de petitie v a n de R a a d
v a n State, waarin d i t plan (dat de R a a d veel hoofdbrekens had gekost)
voorkwam, aangenomen, het aan de Prins overlatende of hij het wilde u i t voeren. 30 J a n . 1748 schreef Sandwich, dat de Prins i n weerwil v a n veel
sollicitaties o m het tegendeel vast besloten was het door te zetten; zoo had
de Griffier hem verzekerd; op dezelfde dag schreef Dayrolles (beiden aan
Chesterfield; P. R. O.) dat de Prins nog niets besloten had en wijzigingen
overwoog „in favour of the officers who are to be reduced, and to make
some provision for the m i l i t a r y so heitors or agents, who pretend that this
reduction must be their r u i n . O n this occasion they waited yesterday i n a
body on the G r a n d Pensionary to whom they represented their case, and
declared at the same time t h a t i t would be impossible for them to continue
their business a n y langer, unless the States would advance t h e m at least the
sum of 500.000 florins." D e Prins v a n Waldeck v a n wie een regiment bij het
plan betrokken was, protesteerde ertegen als strijdig met zijn capitulatie.
I k moet bekennen dat i k niet weet wie m é t de „military solicitors or
agents" bedoeld zijn. — 23 Febr. '48 schrijft Dayrolles, dat men uit
F r a n k r i j k verneemt, dat de krijgsgevangen soldaten en onderofficieren
opgesloten zijn toen de regeling v a n de halve soldij bekend werd o m hun
't ontvluchten te beletten. Moet men aannemen dat de volle soldij h u n i n
h u n gevangenschap was, uitbetaald ? 23 J a n . had Dayrolles melding gemaakt v a n een eisch aan de Griffier gepresenteerd door Chiquet, de
Fransche secretaris, v a n 400.000 gld. voor schuld „ c o n t r a c t e d on account
of the D u t c h troops which are prisoner of war i n F r a n c e . " — V g l . ook
noot (151),
141 A a n Newcastle, 26 J a n . 1648; Br. Mus. I n die zelfde brief deelde
Sandwich mee dat de sterkte o p papier v a n het Staatsche leger, zonder de
gevangenen en zonder de augmentatie v a n 30.000 man, n u w a s : 36.000
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man infanterie, 11.000 man cavallerie. Inderdaad was bet, meende hij,
minstens een derde minder, maar er werd overal in Duitschland door de
kolonels geworven. De augmentatie stond nu op 32.032 man. Op de 4800
Zwitsers en nog 1 of 2 regimenten na, zou al dat volk vermoedelijk eind
Maart of begin April beschikbaar zijn.
Men ziet hier de 120.000 man nog niet in, waarover de gezant zelfs in
zijn officieele dépêche dorst schrijven. Zelfs als men er de Russen bij optelt,
komt men er nog niet.
142 De Prins, schrijft Sandwich 31 Oct. 1747 aan Chesterfield, heeft gevraagd „that a stop would be put to the depredations of our men-of-war
and privateers upon the Dutch ships, and some of the detained ships
would be immediately restored.... These captures have of late raised
great clamour in this country, and a few days ago a list of above 200 ships
saki to be taken by the English was sent by the town of Amsterdam to the
States of Holland, with instances for their demanding justice for such
outrages. This measure was understood by the Prince of Orange to be calculated for a malicious purpose, and his friends have accordingly taken
care for the present to have it suppressed, but it will really be of much use
to the Prince, and wül forward the execution of his salutary intentions, if
Your Lordship can give me any means of satisfying him upon this particular"; P. R. O.
Nog op een ander punt van handelspolitiek verstonden de bondgenooten
elkaar slecht. Engeland had in oorlogstijd altijd het beginsel van verbod
van handel met de vijand voorgestaan, de Repubhek was het daarin voor
het eerst in de negenjarige oorlog schoorvoetend gevolgd. (ZieG.N.Clark,
The Dutch alliance and the war on French trade). De stadhouderlijke regee-

ring, al kon zij een oorlogsverklaring nog niet afdwingen, maakte zich
thans op om tenminste een verbod van handel met Frankrijk te doen
uitvaardigen. Opstootjes in Rotterdam tegen kooplui die schepen naar
Frankrijk uitreedden, zetten aan de aandrang van de Orangistische gedeputeerden in de Statenvergaderingen het noodige gewicht bij. (De agent
Wotters over de woelingen in 174J/8, B. M. H.G., 1922, blz. 55 vlg.). Maar ter-

wijl men in de Staten van Holland beraadslaagde, maakten de geïnteresseerden veel werk van berichten die juist van pas binnenkwamen over Engelsche handel, sommigen zeiden met oogluiking, anderen met vergunning
van de Engelsche regeering, op Duinkerken, op Bordeaux. De Raadpensionaris sprak er Sandwich over aan en verlangde tevens dat men overleg
zou plegen, als Holland tot het verbod kwam, om te voorkomen dat de onzijdigen met de handel op Frankrijk zouden gaan strijken. Chesterfield
verklaarde zich tot zulk overleg bereid en wat de sluikhandel op Duinkerken en Bordeaux betreft, hij verzekerde dat de regeering die volstrekt
niet aanmoedigde, integendeel deed wat zij kon om hem te onderdrukken.
Maar hij kwam er tegelijk rond voor uit dat men niet verwachten moest,
dat zij in 't vervolg met haar maatregelen meer succes zou hebben dan
tot dusver: „Your Lordship must be aware how very difficult it wül be to
put a stop to coüusions of this nature"; Chesterfield aan Sandwich, 1 Dec.
O. S. 1747; P. R. O. Een antwoord, dat niet bepaald geschikt was om de
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ijver v a n de Raadpensionaris te prikkelen. T o c h werd er tegen het eind
v a n December een verbodsproclamatie uitgevaardigd (Nederl. Jaarboeken, 1747, blz. 920), maar een v a n de voornaamste artikelen, graan, k w a m
daar niet i n voor. E e n graanhandelverbod werd gereed gemaakt, maar niet
uitgevaardigd. M e n wilde eerst tot een overeenkomst met de Engelsche
regeering geraken over het tegengaan v a n ontduiking. Schepen werden,
zegt Sandwich, Febr., P. R. O., onder Portugeesche vlag i n Engeland en
Ierland met graan geladen en v a n cognossementen op Lissabon voorzien;
't was een openbaar geheim dat zij inderdaad naar Frankrijk voeren. Z i e
voorts noot (149).
143 V g l . hiervóór, blz. 125. — Sandwich k o n er W i l l e m I V echter aan
herinneren, dat de Repubhek er vorige jaren juist o p geïnsisteerd had, dat
zij zelf voor de garnizoenen v a n haar eigen vestingen moest zorgen. V g l .
hiervóór, noot (103). D e Prins zei evenwel dat „ t h a t was a measure of the
o l d Government, w h i c h I well knew was not built upon the true principles of the alliance"; Sandwich aan Chesterfield, 22 D e c . 1747; P. R. O.
Toen de Staten er zoo op gesteld waren om zelf hun eigen vestingen te bezetten, was de toestand natuurlijk heel anders. E r was geen onmiddellijk
dreigend gevaar v a n belegeringen, maar er was daarentegen w e l een kans
dat er een breuk met de bondgenooten zou ontstaan, die hun aanwezigheid
i n de vestingen v a n de staat ongewenscht zou m a k e n . V g l . W i l l e m I V aan
B . van B u r m a n i a , Archives, I V , I, blz. 146.
144 Sandwich aan Newcastle, 22 D e c . 1747: „ I t was v e r y difficult for
me to argue this af fair w i t h the Stadtholder, because I could not make use
of one of the principal arguments against his proposition, w h i c h is the badness of the D u t c h troops, who are not to be trusted but behind w a l l s " ;
Br. Mus. — M e n k a n dat argument niet zoo heel ernstig opnemen als
men bedenkt, dat volgens de conventie de garnizoenen en versterkingen
waar het hier o m gaat door de Nederlanders buiten h u n contingent i n het
veldleger geleverd moesten worden.
145 N o g i n een brief v a n 17 O c t . '47 aan Newcastle uitte Sandwich diezelfde meening: „ O n e of the ablest tbings t h a t I have observed i n the
Prince of Orange's management is the footing upon w h i c h he has placed
the Pensionary, who out of fear of being discovered as to his former practices" (dit doelt op de onderhandelingen te Breda) „is subservient to a l l
the Stadholder's purposes and w i t h principles originally bad, becomes b y
t h a t means a very usefull m i n i s t e r " ; Br. Mus. — M e n k a n uit deze plaats
afleiden dat Sandwich en B e n t i n c k Gilles toen evenmin doorzagen als
W i l l e m I V zelf. Voor de twee eersten was Gilles' houding bij de crisis over
de conventie die i n de tekst beschreven wordt afdoende. In A p r i l '48
schrijft B e n t i n c k aan zijn broer v o l ergernis over de blindheid van de
Prins, die steeds dacht dat hij Gilles gebruikte voor zijn eigen oogmerken,
terwijl die hem inderdaad bij de neus leidde; Br. Mus.
146 I n dezelfde brief v a n 17 O c t . 1747, waarin hij over Gilles spreekt
(en waarin hij de Stadhouder en heel zijn omgeving de revue laat passeeren), zegt Sandwich v a n de Prinses het volgende: „ I should not when I a m
upon this topick forgettthe Princess, who certainly has v e r y great influen-
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ce over her husband and can direct his resolutions more effectually than
all the others, as she has a very good understanding and address, and behaves to him so as to deserve his esteem; bnt I fear she sometimes sees
things herself in a wrong hght; and is too often piqued when matters do
not go as she would wish them, or when she thinks due attention is not
paid to the Prince of Orange's opinion, to give the healing advice that is
wanting upon these occasions"; Br. Mus. — Deze uiting is te interessanter omdat zij dateert van vóór dat de kommando-kwestie acuut werd.
Dat de invloed die de Prinses op haar man had niet ten gunste van
vrede tusschen hem en Cumberland werd aangewend, blijkt maar al te
duidelijk uit de toon waarop zij in haar brieven over haar broer spreekt.
B.v.: 2 Mei 1748 (wanneer Willem TV bij het leger te Breda is): „
j'avois presqu' oubliée de vous prier de faire aussy bien mes complimens au
Prince de Wolfenbuttel. S'il n'est pas content du gros Gênêralissime, cela
ne me surprend point" (Cumberland was zeer gezet); H. A.Zienoot (z54).
147 I. Sandwich aan Chesterfield, 23 Jan. 1748: (Na een uiteenzetting
van de dringende noodzakelijkheid van de onderteekening der conventie:
behoefte aan geld van de Oostenrijkers, dreigende muiterij van hun troepen) : „I must begin by telling your Lordship that on the receipt of your
late Dispatches, when I communicated the substance of the orders I had
received relative to the Convention to the Prince of Orange and his Ministers, his Highness declared positively that he would on no account re-.
cede in the Point of the Garrisons, and besides, as his consent about the
Command was conditional, he had a Right, and would still insist upon his
Pretensions about the Equality: the three first trials that the Greffier,
Bentinck and I had with the Prince produced no change of language, and
yesterday the Greffier told me that the Prince had considered the affair
maturely, that he judged it was better to risk eveiything, than to be forced into a Measure so contrary to the honour of the Repubhek and that
he had finally taken his part, which was to send a Person (I believe Mr.
Charles Bentinck) to England to represent the Affair to His Majesty, and
to endeavour to persuade him to alter his Resolution concerning the Garrisons; I answered the Greffier that this measure was absolute destruction,
that any farther delay was the same thing as if we were to have no convention at all, that I was certain nobody with such a commission could
succeed in England, as we had finally taken our Party, and I added that
to shew him, that that was my real opinion. I would give it him in writing
as a sort of Protest against a measure, which could not fail of being attended with the worst of consequences
in short that it was his duty if the
Prince of Orange was wrong, to set m'm right, and not to suffer him to run
headlong to his Destruction and that I insisted upon his going to him
again, to represent what I now said in the strongest terms and by no
means to forget that whatever misfortune happened to the Repubhek, the
whole load would fall upon the Prince, who now singly obstructed the
Convention as the Austrian and Sardinian Ministers were at last agreed.
I also sent Mon . Reischach and Chavannes to the Prince with the same
language, to press the thing home to him and toshew shat the blame in
sr
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consequence of a n y misfortune, must now be laid singly to his charge and
at last w i t h two or three trials, we have almost forced h i m to give w a y i n
all the essential P a r t of the Business, but expressly, and as a sine qua non,
on condition t h a t the article relative to the C o m m a n d . should be i n a secret Article, and not i n the B o d y of the Convention.
The consenting at last to this is a P o i n t i n w h i c h I acknowledge I shall
act directly contrary to m y instructions, but when your L o r d s h i p considers that M o n s . Reischach has acted the same part w i t h regard to his
Court, and t h a t the Prince of Orange w i l l be obhged to submit to a measure, about w h i c h he had taken a firm Resolution, and declared he would
never consent to, I could not well suffer the Convention s t i l l to be delayed,
because I would not yield i n a matter which o n l y regarded the F o r m , for
I have taken care t h a t his R o y a l Highness's Superiority shall be most
certainly ascertained, and also t h a t i t shall be expressly declared t h a t he
is to command the whole Confederate A r m y , w i t h the same Powers w h i c h
he had last year. A s to the words i n the Secret A r t i c l e w h i c h say t h a t H i s
R o y a l Highness is to concert w i t h the Stad tho Ider the measures t h a t relate
to the Protection of the Frontiers of the Repubhek, I have combated that
point to the utmost, and w i n s t i l l endeavour to get t h e m left out, but I
fear i t w i l l be impossible, as t h e y are taken w o r d for word out of the C o n vention of the last year. I t h i n k that i t is however impossible t h a t after
this Regulation, a n y Stad tho lder can ever dispute the superiority w i t h the
Son of a K i n g of England, which is a point of some importance, and w o r t h
being established b y a Precedent.
r

To conclude, after m u c h dispute a n d resistance a n d t r y i n g the t h i n g as
far as i t would go, I have i n a manner consented to sign sub spe Roti to
the Convention, and to the Secret Article
and I a m i n hopes to send
y o u r Lordship i n a d a y or two the Convention agreable to this Copy f u ü y
executed b y the Several P a r t i e s " ; P. R. O.
I I . Sandwich aan Newcastle, 23 J a n . 1748:
„ I must acknowledge
t h a t the Prince and particularly the Princess's passions have been so
worked up about the articles relative to the command and the garrisons
that i t is allmost a miracle, if we get over i t at last. T h e y have been told
b y the Pensionary t h a t E n g l a n d acts the part of a tyrant, and t h a t anything is better t h a n to submitt to such treatment. B e n t i n c k and the
Greffier take the other side of the question w i t h resolution, and i t is now
fairly brought to a t r i a l which part of the Prince's administration shall
succeed. I t h i n k our friends w ü l carry i t , and t h a t I shall sign the convention i n the form i n w h i c h I send i t b y this post, but I wont promise anyt h i n g because I have unsteddy people to deal w i t h . I t is absolutely necessary that his M y should be apprised of this state of the question and that
the getting this business thro' at a n y rate is the only means of preventing
the Prince from throwing himself i n t o the arms of Amsterdam
A t a n y rate what has passed w ü l have caused m u c h ü l blood, and I
fear make our af fairs more dif f icult hereaf ter w i t h the Prince, but we must
trust to time and to the very steady integrity of our friends B e n t i n c k and
the G r e f f i e r . . . .
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The Pensionary had very skilfully availed himself of this opportunity to
push his point of alienating the Prince from what we imagine to be his
true interest, that is his connection with England, nay he has gone so far
as to say that tho' the Prince should consent to the inferiority of command as proposed in the secret article, he will bij no means engage for its
being approved in the States of Holland. However, if it is approved in
England, I shall not much fear the consequences of the Pensionary's
threats, who must act as the Prince would have him, and can never openly attempt any miscbief but when he has got hold of the Prince by some
of his failings and thinks he can avail himself of his support
" ; Br. Mus.
III. Sandwich aan Chesterfield, 26 Jan. 1748: „I can assure your Lordship that tho' I have acted contrary to my Instructions, in signing without inserting the Article relative to the command in the Body of the
Treaty, I flatter myself I shall not incur this Majesty's Displeasure, when
I inform your Lordship that by putting an end to this Business, I have
prevented the Prince of Orange from depending for his future support
upon that part of the Administration, whose views are very different
from those of the well-intentioned.
In ordes to explain this matter, it is necessary to inform your Lordship
that, when the Prince found that I would not recede either in the article
relative to the Garrisons, or to the Command of the Army, he consulted
his Ministers, Bentinck, the Greffier and the Pensionary, what to do. The
two former advised him to yield, but the Pensionary took the contrary
Argument with great violence, and the next Maning came supported with
the Towns of Amsterdam, Haerlem and the name in general of the Province of Holland, to urge the Prince not to submit to what was represented as inconsistent with the dignity of Stadtholder. As this was the side
of the Question most adapted to the Prince's own inchhation, your
Lordship may imagine that the Pensionary's Argument made some impression. However, Bentinck and the Greffier stuck to their point with
so much Spirit and Resolution, that at last the Prince consented to conclnde, in the manner in which your Lordship wül see the aff air is settled,
namely by admitting the article of the Garrison exactly as I had worded it
and by settling the Command in a secret article, in the terms in which
your Lordship wül see it in the original, which you receive enclosed. The
Prince's Consent or Refusal upon the Point so stated was so nearly ballanced, that the least hesitation on my side would have determined him to
take the contrary Part, and upon that consideration I have ventured to
conclude upon the abovementioned conditions. The Pensionary prevailed
on the Prince to insist upon my receiving the enclosed Declaration of the
Repubhek with regard to the fourth Article, expressing their hopes that
in case of necessity, His Majesty would be persuaded to allow some of
his troops to go into the Towns. But as this is only a declaration of theirs,
it engages us to nothing" (het stuk staat afgedrukt Archives, IV, I, biz.
149).
„As to the secret article, notwithstanding the Reservation of the Right
due to future Stadtholders, the Precedent established in this instance wül
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certainly detennine the dispute i n our favour, and is i n m y poor opinion
to be considered as a material P o i n t settled b o t h for the present a n d the
future. However, this I a m certain of, t h a t things were brought to t h a t
pitch, t h a t nothing was to be done but i n the present method and I own
I see the dreadful consequences of our being a n y longer without a Convent i o n to enable us to begin our preparations for the next Campaign i n
such strong colours, t h a t I should have thought myself unworthy of
H i s Majesty's Favour, i f I had let slip the present opportunity of conclud i n g i t " ; P . R.O.
I V . Sandwich aan Newcastle, 26 J a n . 1748: „ T h a n k God, we are at last
got t h r o ' the convention after dangers a n d difficulties innumerable, and
indeed things were brought to such a crisis, and our enemies had so a v a l led themselves of our distresses, t h a t after I had wrote m y letter b y the
last post I more t h a n once despaired of being able to keep m y w o r d . T h e
Pensionary has acted a v e r y wicked part, but we have been too cunning
for h i m , and before we let h i m have a n y knowledge of the secret, had so
hampered the Prince b y engaging bim to write to the Empress to represent
the fatal consequences of a n y farther delay, t h a t he could not cause a n y
delay himself without the most glaring appearance of inconsistency.
It is impossible to say too m u c h i n praise of the behaviour b o t h of the
Greffier and B e n t i n c k . T h e tonner has shewn more spirit and resolution
t h a n I thought he had i n composition, and disputed the point w i t h the
Pensionary i n the Prince's presence. It went so fax that the Pensionary
said i t was his advice t h a t the Prince should do anything rather t h a n subm i t t to recieve the law i n this manner, a n d the Greffier answered i t was
his advice t h a t he should do a n y t h i n g rather t h a n submitt to recieve the
law from France, which was the plain consequence of his pursuing the
contrary measure.
I n short, m y L o r d , we have settled the business, and t h o ' I have acted
contrary to m y orders, yet I most freely declare t h a t I never d i d a t h i n g
t h a t gave me more satisfaction t h a n v e n turing at m y own risque to seize
the favourable opportunity to prevent everything from going into confusion and from saving the Prince from throwing himself i n t o the arms of
Amsterdam. If he had represented i n form against the two articles, as he
had once determined to do, y o u would not have yielded i n E n g l a n d , and
when the refusal came back, the Pensionary would have had so m u c h time
to w o r k up the storm i n H o l l a n d , and to irritate the Princess, whose p r i vate passions are allready too sensibly touched, t h a t i t would have been
no longer practicable for the Stadtholder (tho' his inclination were otherwise) to carry the convention t h r o ' i n its present form, and w i t h o u t this
pledge of his connection w i t h E n g l a n d he would have had no resource,
but the support of the Pensionaries faction.
. . . . L e t me beg and entreat of your grace to let nothing be done at present t h a t is likely to irritate the sore. I t is of vast importance to keep the
Prince i n the hands of those who have directed h i m i n the conclusion of
this aff air, and to t h a t end i t w ü l be necessary to sooth him o n our part,
and to do nothing that can tend to make h i m listen to the insinuations
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of those, who teil that those are not his best friends who advise him to depend upon England for his chief support
" ; Br. Mus.
De overschrijding van zijn instructie waarvan Sandwich in zijn officieele
brieven zoo'n ophef maakte, bepaalde zich tot de concessie dat het kommando in een afzonderlijk en geheim artikel geregeld zou worden. Dat
artikel, te vinden bij D'Ailly, a. w., blz. 190, bevat nog de restrictie: „que
la déférence que S. A . S. témoigne en cédant et renoncant a la parité du
commandement pour se conformer aux désirs de S. M . ne dérogera en rien
aux droits et privilèges du Capitaine-Général de 1'Union par rapport a son
commandement sur le territoire de 1'Etat et qu'on n'en pourra tirer aucune conséquence en faveur des Capitaines-Généraux des têtes couronnées
au préjudice de celui de la Répubhque."
148 Dit zegt Sandwich niet met zooveel woorden tenzij men onder him
in „before we let him have any knowledge of the secret" (noot 147, IV)
niet Gilles maar de Prins moet verstaan. Dit is niet onmogelijk. Sandwich
was geen voortreffelijk stylist, — in dat opzicht onderscheidt hij zich ongunstig van Trevor. — In ieder geval men kan het afleiden uit de brief
aan B . van Burmania, de Nederlandsche gezant te Weenen, waarvan
Willem IV zijn schrijven aan de Keizerin vergezeld deed gaan (Archives,
IV, I, blz. 146). Zelfs uit de meest nauwgezette vergelijking van Sandwich' verslagen van de crisis is het niet mogehjk de chronologische volgorde van de gebeurtenissen volledig vast te stellen.
149 Aan Newcastle 5 Maart 1748; P. R. O. — Ook over de kwestie van
Engelsche smokkelhandel met Frankrijk (vgl. noot (142)) sloeg Newcastle
een heel andere toon aan en gaf de stelligste verzekeringen dat daar krachtig tegen zou worden opgetreden, in de hoop dat de Nederlanders hun opgeschort verbod van graanhandel dan ook zouden willen uitvoeren. Maar
de methode die Newcastle na overleg met de „law officers of the Crown"
kon voorslaan, was nog niet strikt genoeg naar de zin van de Hollanders.
150 Op een gevaarlijk oogenblik, in de winter van 1745/46, had hij de
Prins de neutraliteitspolitiek openlijk durven aanbevelen: O. Z. van
Haren aan Willem IV, Den Haag 29 Jan. 1746: „Dans la triste situation
oü sont les affaires de la Répubhque i l me semble que si la France vouloit
nous accorder une neutrahté aux deux conditions suivantes je ne balancerois pas a 1'accepter: le que la France évacuera tous les Pais-Bas pris depuis 1744 et nous les donnera a garder pour la maison d'Autriche comme en
1'an 1713, sans restriction ou sans y rien démolir davantage; 2e que nous
nous engagerons a ne point donner a la Reine Impératrice aucun secours
en troupes qui passé 20m ou 25m hommes, ni au Roy de la Grande Bretagne aucun secours en troupes qui passé lOm ou 12m hommes"; H. A.
151* Vgl. hiervóór blz. 252 en noot (140). 22 Maart 1748 schreef Cumberland aan Newcastle uit Den Haag": „The Government here has at last
come to a resolution of incorporating the débris of some of their regiments
into others, in order to have a part at least compleat for service. They
have not carried this reform so far as it was imagined they would, but it is
still better than if they had entirely laid aside the project"; Mil. Exp. 24,
P. R. O.
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Dezelfde dag schreef Dayrolles: „
O u t of the 30 D u t c h regiments
that are prisoners of war (and which were a l l intended at first to be reduced) fifteen w i l l be continued, and are to be compleated out of the remains
of the others"; P. R. O.
152 Cumberland's brief aan Sandwich v a n 2 A p r i l 1748 is door Coxe,
Pelham Administration, I, blz. 407 vlg.., afgedrukt met weglating v a n
enkele passages die voor de P r i n s v a n Oranje persoonlijk kwetsend zijn. O p
blz. 408, aan het eind v a n de alinea die begint „ I n order to strengthen",
volgt i n het oorspronkelijk (waarvan kopie berust i n Military Expeditions,
24, P. R. O.) nog:
. . . . „ E v e r y t h i n g that is w i t h i n a n y distance of this town is reserved
for the ceremony of the christening, which engrosses a l l their thoughts, so
that eight squadrons, and the batalhon of guards w h i c h ought to m a r c h
immediately to the rendez-vous, are detained for that parade."
N a de tweede z i n v a n de volgende alinea: „ I wish I could make the
Prince of Orange as sensible of i t as I am myself", is weggelaten:
„ B u t indeed, I despair of that, he seems insensible to a l l that we can
say to h i m . "
Op blz. 409, aan het eind v a n de eerste alinea, n a : „All that those two
generals could say had no effect", volgt n o g :
„ T h e Prince was totally at a loss how to propose any remedy, and seemed
to build his hopes of safety as he inferred to them on the prophecy of an
old Swiss. — This account must appear so ridiculous to a n y m a n of common sense that if i t d i d not come to y o u i n the manner i t does, y o u should
not give the least credit to i t , but indeed i t is but too true, and I really
expect nothing better from h i m i n our present time of danger.
W i l l any b o d y say that any business, and m u c h more a defensive war,
can be continued w i t h the assistance of so weak and so infatuated a
Government? I a m clear i t c a n n o t . . . . "
5 A p r i l 1748 schreef Cumberland aan Newcastle (Mil. Exp. 24): . . . .
„ A s extraordinary as H . M . must have found the rise and progress of M .
Bentinck's memorial, just as extraordinary would H . M . find every step
taken b y this Gov*., for everything here is the impression of the last moment, tho' I really believe there is some foundation for what is said i n
that last memorial touching the weakness and want of resources of which
the Prince of Orange complains, w h i c h are entirely owing t o their shameful mismanagements."
153 „ T h e deliberations about the christening, and the magnificence
and profusion of it, were surely déplacés at this t i m e ; at least i t is thought
so here, unless i t proceeded from a resolution of d y i n g m e r i l y " ; Chesterfield aan Dayrolles, 8 A p r i l O.S. 1748; Letters, I I I , blz. 253.
154 A l s een laatste kijkje op de intimiteit v a n W i l l e m en A n n a — en
op die wijze gezien vertoonen zij zich op het aantrekkelijkst — w i l i k die
brief, die i n de A rchives niet is opgenomen, hier in extenso afdrukken. M e n
leert er nog uit, dat A n n a met haar dochtertje Nederlandsen sprak, of
althans het k i n d tot haar. Ook hoe volledig de Princes tot de vredespartij
was overgegaan.
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D e n H a a g , 2 M e i 1748.
„ J ' a i recu d a n s ce m o m e n t , m o n cher P é p i n , l a lettre q u e v o u s a v é s e u l a
b o n t é de m ' é c r i r e d u M o e r d y c k , et j ' y a i - v u avec u n sensible plaisir q u e
vous ê t e s a r r i v é encore hier 4 m i n u i t , et a v a n t que le g r a n d v e n t a i t c o m e n c é . L a b o n n e c o n t e n a n c e d o n t v o u s m e faites c o m p l i m e n t , q u e j ' a i
tenue e n v o u s quittant, m ' a c o ü t é cher, a y a n t senty depuis

doublement

que j e n e v a u x r i e n sans vous, et q u e v o u s faites t o u t e m a joie. J e ne suis
r e v e n u d i n e r q u ' a p r è s c i n q heures,

ayant t r o u v é e le chemin d u retour

aussi long, q u ' i l m ' a p a r u court e n vous accompagnant.

J'ai trouvée la

c h a r m a n t e C a r o l i n e q u i c r a i g n o i t q u e j e n e 1'eusse a b a n d o n é , e t q u i n e m e
q u i t t e p r e s q u e p a s d e v u e d e p u i s , e l l e d i t q u ' e l l e a f o r t b i e n r e m a r q u é aen
Papas

stemme q u ' i l a v o i t e u d e l a p e i n e 4 s e s é p a r e r d ' e l l e , e t e l l e l a n g u i t

i n f i n i m e n t d e v o u s r e v o i r , a u s s y v o u s 1'a-t-eUe d é j a é c r i t e l l e - m ê m e . G u i l l a u m e se p o r t e a u s s y f o r t b i e n , m a i n s o n h u m e u r est des p l u s grognarde,
d e s o r t e q u ' a peine p e u t o n t r o u v e r les m o m e n s d e l e t e n i r p r o p r e , b i e n
loin

d e p o u v o i r u n p e u 1'ajuster. J ' a i p a s s é e t o u t e c e t t e m a t i n é e k n e t -

t o y e r l a t a b l e d u C a b i n e t v e r d , e t j ' a i beau c o u p d é c h i r é des papiers inutiles,
et remis l e reste 4 de B a c k , je ne m a n q u e r é s p a s de p o u r s u i v r e m o n o u vrage dans notre chambre de h t demain, et trouve m ê m e de 1'agrément
dans cette occupation insipide, comme é t a n t une tache que vous m ' a v é s
i m p o s é e . J ' a i eue d e visites amicales de P a p , de l a Sarat, de B i g o t , de Saumaise, d e H a m e r s t e i n e t d e D ' A b l a i n , m a i s j ' a i b e a u faire j e m e sens t o u t e
d é p l a c é e e t n e f ü t - c e cette certitude de la Pat* d o n t j e m e f l a t t e , j e n e s c a y
ce q u e j e d e v i e n d r o i s , D i e u n o u s l a d o n n e a u p l u t ó t , j e P e n s u p p l i e a v e c
une ardeur q u e je ne puis vous exprimer, e n nous rejoigue a u plu t ó t , l a
v i e n ' e t a n t q u ' u n m a i g r e b i e n , q u a n d le coeur souffre. J e suis c h a r m é e q u e
le b o n B u r m a n i a n ' a i t p o i n t e u d e m a l h e u r , faites l u y j e v o u s p r i e m e s
complimens, e t 4 G r o v e s t i n s q u e je remercie de s a bonne lettre, 4 1 ' é g a r d de
v o t r e bonne Comtesse j ' e s p è r e q u e v o u s t r o u v e r é s m o y e n d ' é c h a p e r l e s e n n u y s d e sa conversation j ' a v o i s p r e s q u ' o u b l i é e de vous prier de faire aussy
b i e n m e s c o m p l i m e n s a u P . d e W o l f e n b u t t e , s ' i l n ' e s t p a s c o n t e n t d u gros
1

Ginéralissime

cela ne m e surprend point.

faire quelque

c o u p d ' é c l a t q u i fasse p a r l e r d e v o u s a u p l u s v i t e s a n s q u e

J e vous souhaite le m o y e n de

v o u s y soyes e x p o s é , et q u ' e n t o u t et partout v o u s s o y é s heureux, e t c o n tent. L e greffier, d e B a c k , e t m o y a v o n s r é s o l u s d ' e n v o y e r t o u s les soirs
un

Postillon

4 Breda,

alors v o u s a u r é s d e nos nouvelles le l e n d e m a i n

& votre réveil. D i e u vous b é n i s s e et vous conserve, m o n cher A n g e , bonsoir
ANNE.

J ' e s p è r e q u e Vereist sera mieux.
1 S 5 D a t d e m a n i e r e n i n d e e e r s t e h e l f t v a n d e 18e e e u w u i t b u n d i g e r e n
als m e n w i l sentimenteeler

waren d a n tegenwoordig, was mij niet onbe-

k e n d . V g l . m i j n s t u d i e Een opvoeding in de i8e
Vadert. Geschiedenis

eeuw i n Bijdragen

voor

1923 o v e r d e v e r h o u d i n g v a n de g r a a f v a n W a s s e -

n a e r - O b d a m t o t d e g r a v i n v a n P o r t l a n d ; v g l . o o k hiervóór,

b l z . 48, w a a r

Fagel tranen stort e n T r e v o r omhelst. O o k Sandwich vertelt d a t Twickel
h e m i n B r e d a omhelsde, toen hij h e m v a n het Geertruidenbergsche
d i ë n t a l s u i t w e g u i t d e i m p a s s e v a n d e c o n f e r e n t i e ( v g l . hiervóór,

expe-

b l z . 198)
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vertelde: Sandwich aan Harrington, Breda, 8 N o v . 1746, P. R. O. Zoenen
op beide wangen verraste mij toch. Moet men er Fransche invloed i n zien
of gaat het dieper en houdt verband met heel de gemoedsgesteldheid v a n
de tijd?
156 Onmiddellijk na ontvangst v a n Cumberland's rapport v a n 2 A p r i l
had Newcastle a l een instructie aan Sandwich gezonden o m een schikking
te treffen op de voet v a n „ a moderate establishment for D o n P h i l i p " ;
voor Sardinië werd toen echter nog het behoud v a n Finale bedongen. I n
de d é p ê c h e waarin hij Sandwich die gedragslijn voorschreef, 29 M a a r t O.S.
1748, P. R. O., legde Newcastle alle verantwoordelij kheid op de R e p u b h e k :
„ T h e time is come, from the weakness and defect of the allies (but above
a l l from the total disappointment of every one measure of vigour o n the
part of the Republiek of H o l l a n d which has been promised his M y . d u r i n g the winter, and upon w h i c h the k i n g was encouraged to make the
great and immense efforts w h i c h he has done for the next campaign) the
time is come I s a y " . . . . (om v a n de bondgenooten te verlangen dat ze i n
een établissement voor D o n Philips zouden toestemmen).
B i j zijn brief v a n 8 A p r i l O.S. 1748 stuurt Newcastle aan Sandwich
een „ m e m o " , waarbij aangeteekend staat: „ T h i s note was communicated
to m y L o r d Chancellor, M y L o r d President, M y L o r d Privy-Seal, the D u k e
of Grafton, the D u k e of Bedford, a n d M r . P e l h a m ; and they a l l approved
and advised the sending immediate orders to H . R . H . the D u k e of C u m berland and to m y L o r d Sandwich agreably thereto". H e t volgende is het
belangrijkste v a n het memorandum zelf: „Mr. W a s n e r . . . . enter'd very
seriously into the unfortunate situation of the Republic of H o l l a n d : —
was apprehensive that Maestricht could not be relieved, and t h a t the consequences of that might be the exposing of the whole Republic to the
mercy of the F r e n c h a r m y ; and therefore was very strongly of opinion,
as a private person, t h a t i n this violent situation, orders should be immediately sent to m y L o r d Sandwich to make sure (as he c a ü e d it) and to sign,
separately, w i t h M r . St. Séverin, upon the foot ot m y letter of the 29th of
March, to m y L d . Sandwich, departing from the article of F i n a l
all
this o n the supposition that H . R . H . the D u k e of Cumberland shall be of
opinion that if Maestricht is taken he cannot answer for covering the
frontiers of H o l l a n d against the whole F r e n c h a r m y " ; Br. Mus.
157 Naleezingen op Wagenaar, I I , blz. 441. — 29 Sept. 1747 (vóór het
geld binnen was dus) had Sandwich aan Chesterfield geschreven: „According to the most moderate computation I have yet heard i t w i l l produce
30 m i l h o n s " ; P. R. O. Naderhand teekende Dayrolles aan, dat de opbrengst
i n H o l l a n d alleen 22 miljoen gld. zou beloopen hebben: noot bij Chesterfield's Letters (ed. Mahon), I I I blz. 230. H i j brengt dan tegelijk i n herinnering dat de schuld v a n H o l l a n d omstreeks die tijd ongeveer 40 miljoen
pond bedroeg.
158 I n een nota u i t 1625 v a n een Engelsch staatsman, S i r Francis
Nethersole, die i k onlangs gepubliceerd heb (B. M. H. G., 1924, blz. 69
vlgg.), wordt als vaststaand aangenomen, dat „these countreyes cannot
stand alone" en dat h u n keuze slechts ligt tusschen leunen op F r a n k r i j k
23

354

NOTEN

of leunen op Engeland. De schrijver stelt die keuze voorts met de grootste
beslistheid voor als onverbrekelijk aan de binnenlandsche partijschappen
verbonden.
Dudley Carleton reeds zag het niet anders. Oldenbarnevelt's opzet,
schrijft hij b.v. 8 Mei 1619 (Letters, blz. 366), was „of tKmsporting the
chief dependence of this state from your majesty to France".
159 Ik denk niet zoozeer aan Van Hoey, die men nauwelijks typisch
kan noemen (vgl. noot (91)). Maai Halewijn's omgang met Fénelon was
druk en vertrouwelijk en daaraan heb ik evenmin veel aandacht geschonken als aan de besprekingen van Gilles en Wassenaar met Puysieux en Du
Theil. Dat die niet met de naam van verraderlijk bestempeld kunnen worden, zooals Bentinck wilde, staat wel vast, en of zij ooit zoo aanstootehjk
geweest zijn als Bentinck's eigen correspondentie met Carteret b.v., betwijfel ik. Toch houd ik het ervoor, dat de Bredasche correspondentie
der Fransche gezanten zaken bevatten moet, waarvan de hedendaagsche
Nederlandsche lezer maar weinig minder zou opkijken dan van sommige
passages in de brieven van Sandwich.
TOEVOEGING A A N NOOT 1 OP BLZ. 144.

Nog treffender blijkt de algemeenheid voor de ontstemming tegen de
Hollanders uit de volgende passage in Fielding's Tom Jones (1749): „I am
afraid Mr. Jones mamtained a kind of Dutch defence and treacherously
delivered up the garrison without duly weighing his allegiance to the fair
Sophia";II,blz.6, „Everyman'sLibrary".Prof.Huizingahaaltopdeeerste
bladzijde van zijn Nederlanders en Engelschen in Shakespeare's tijd (Gi
Mei 1924) deze uitdrukking „a Dutch defence" aan onder een reeks andere
waarin de associatie met onze nationahteit voor het Engelsch spraakgebruik een ongunstige beteekenis inhoudt. Hij heeft zich daarbij zeker
door Murray's New English Dictionary laten leiden. Ik betwijfel intusschen of deze uitdrukking wel ooit algemeen gangbaar is geweest,
of het wel ooit een uitdrukking geweest is. Murray geeft voor het gebruik
ervan geen andere plaats dan deze. Fielding zelf nu schijnt het noodig
te achten te verklaren wat hij met „a Dutch defence" bedoelt en uit die
verklaring blijkt, dunkt mij, duidelijk genoeg dat hij zinspeelde op de
gebeurtenissen in de Nederlanden, die op hem en zijn tijdgenooten zoo
juist zulk een slechte indruk gemaakt hadden. Dat de minachtende beteekenis van het woord „Dutch" in andere uitdrukkingen hem daarbij
voor de geest zweefde, is intusschen hoogst waarscbijnhjk.
V E R B E T E R I N G V A N N O O T O P BLZ. 276; V G L . O O K
H E T REGISTER.

Een brief van Martinus Martens, gedateerd 17 Maart 1748, waaruit
bizonderheden zoowel omtrent zijn positie als zijn financieele plannen
vaUen af te leiden, komt voor onder de Bentinck-papieren op het B.M.
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179, 194, 220, 302, 307,
Fagel (Mr. Hendrik) (1706
Haren (Willem van) (1710—
308, 333
'68), sedert 1740 gedepu— 90), broederszoon van Gent 142, 144
de voorgaande,
Griffier George I, Koning van Enge- teerde ter S t; G . voor Fries»
land 42, 85, 90, 107, 108,
van de St. G . (tweede Grifland (1714—1727) 1
fier sedert 1742; Griffier George II, Koning van Enge 130, 166, 180, 191, 192, 272
1744—'90) 48, 49, 87, 133,
303, 305(?), 315, 319(?),
land (1727—'60), passim
166, 169, 197, 249, 257 Gerlacius (T. A.), gedepu- 327, 328, 331
260, 261, 264, 266, 284
Harrach (baron), Oostenteerde ter St. G . voor Stad
346—349,352
rijksch gezant bij de Staen Lande 103
Fénelon (G. J . de Salignac
ten 199, 209
Gibraltar 209, 210
markies de), Fransch ge
Gilles (Mr. Jacob) (t 1765) Harrington (William Stansant
de Staten (1725—
hope,
eerste graaf van)
'45) 27, 84, 86, 90, 124,354 pensionaris van Haarlem (1690—1756)t staatssecre(1730—'44), tweede Grif
taris (1730—'42, '44—'46)
Finale 353
tier der St. G . (1744—'46)
Finch (Edward), vijfde zoon
19, 21, 67, 69, 78—81, 84,
Raadpensionaris (1746—
van de zesde graaf van
'49) 65, 75, 84, 133, 162—; 88, 135, 139, 141, 148, 149,
163, 165, 168, 171, 173,
Winchilsea, Engelsch ge
166, 180, 183—187, 193
177, 183, 188, 198—200,
sant bij de Staten (1732
204, 207, 208, 210—216,
303
'341 20, 21, 28, 30
219, 220, 222, 228, 230
Flemming (K. G . F . graaf
Heim (Mr. Anthonie van
257, 259—261, 291, 332
der)
(1693—1746)
(zijn
von), aaksisch gezant bij 334, 336, 344—350, 354
het Engelsche hof 250
Ginkel (van), generaal 129, moeder was een zuster van
Fleury (Kardinaal de) (1653
Anthonie Heinsius, zijn
—1743), Fransch eerste- 143
vrouw een dochter van Mr.
Goes 300
Jacobus van der Waeyen,
minister (1726—'43) 23, Gouda 228
1666—1743, grietman van
32, 176
Granville, zie Carteret
Hemelumer Oldephaert en
Fontenoy (slag bij) 142, 147,
Greenwich 23
Noordwolde; gedeputeerde
169, 231, 325, 339
Groningen 1, 2, 16, 17, 19, ter St. G. en in de R. v. St.
Fox (Henry) (1705—'74), in
36, 42—46, 49—51, 55, 63, voor Friesland; vgl. hiervóór
1745 een van de Lords of
64, 68, 75, 90, 98, 103, 129, blz. 48), Thesaurier-Gethe Treasury 151
142, 157, 174, 179, 180, neraal (1727—*37), RaadFraneker 14
307, 330, 333
pensionaris (1737—'46) 13,
Frankfort 80, 91, 119
Grovestins (D. Syrtema van) 47—49, 60, 62—65, 73, 74,
Frankrijk passim.
opperstalmeester van Z . H . 79—81, 84, 86—88, 91, 94,
Frederik van Hessen (1720
69, 352
95, 99, 100, 107, 130, 132,
—'85), zoon van Willem
Gulik 47
133, 139—141, 147—154,
van Hessen, huwde in Hei
160—167, 169—172, 175,
.1740 Maria, dochter van
H.
180, 184—186, 193, 194,
George II 67, 68, 155
238, 265, 267, 303, 313,
Frederik de Groote (1712— Haarlem 60, 75,. 133, 260,
315, 316, 326—328, 330,
1786), Koning van Pruisen 34B
331, 332
(1740—'86) 9, 59, 71, 72, Halewijs (Francois Ter es 74, 76—78, 94, 96, 128, teyn van) (1676—1751), Heinsius (Mr. Anthonie),
135, 152, 155, 169, 272
Raadpensionaris (1688—
pensionaris van Dordt
Frederik Hendrik, Prins van (1723—'51) 7, 9, 22, 35, 36, 1720) 169
47, 48, 57—59, 63—66, 73, Helmont (van),
gedepuOranje 4, 5, 107, 293
Frederik Willem, Koning, 75, 76, 81, 84, 86, 94, 147, teerde ter St. G . voor
van Pruisen (1713—'40), 215, 228, 297, 301, 306, Stad en Lande 45
317(?), 354
Hendrik Casimir II, Prins
20,71
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Limburg-Stirum (Otto Ernst
van Nassau-Dietz (1657—
J.
Gelder graaf van) (1685—
*97), stadhouder van FriesJan Willem Friso (Prins 1776) 56, 91—93, 102, 103,
land en Groningen 2
Henegouwen 151, 155
van Nassau) (1688—1711) 131
Herrenhausen 259, 288
Stadhouder van Friesland Lingen 5
Lippe (graaf von der —
Hervey (John, Lord — of en Groningen 1,2, 16
Ickworth)
(1696—1743)
Schaumburg), btaatsch ge23, 189
K.
neraal 232
Hessen (zie ook Willemen
Lissabon 345
Frederik) 91,101,141, 155, Karei van Lotharingen (1712 Lloyd, Engelsch zeekapitein
158, 211, 252, 326
—'80), Oostenrijksch veld 337
Hessen-Darmstadt 226
maarschalk,
goeverneur Lodewijk XIV 9, 72
Heyden (baron van), gede- van de Z. N . sedert 1744 LodewijkXV 164
Loo 39, 111, 114, 115, 117,
puteerde ter St. G . voor 128, 317
Karei II van Engeland 11
272
Overijsel 39, 40
Hoey (Abraham van) (1684 Karei VI Habsburg (Keizer) Löwendahl (graaf), Fransch
generaal
210, 213
(1685—1740)
71,
206
—1766), Nederlandsch ge
sant bij het Fransche hof Karei VII (Keurvorst van Luhe (C. H . von der), NasBeieren, Keizer 1742—'45) sausch ambtenaar van Wil(1727—'471 43, 73, 76,
84, 90, 94, 176, 177, 224, 91, 97, 137, 138
lem I V 67—69
228, 234, 281,330, 340, 341 Karei Eduard Stuart (1720 Luik 246
—•88) 119, 124, 150, 151, Lynden (A. baron van —
Holland passim.
van Ressen) goeverneur
Hoop (Mr. Adriaan van der) 154, 176
(1701—1767),
secretaris Karei Emanuel III van Sa' van Willem IV tot 1726,
van de Generaliteitsreken voye. Koning van Sardi daarna burggraaf van Nijkamer (1727), secretaris n i ë (1730—1773) 170, 258 megen, gedeputeerde ter
van de Raad van State Kaunitz (Wenzeslaus Anton St. G . voor Gelderland 11,
(1737—1748) 49, 228, 230 prins van ) (1711—'94), 16, 31, 37, 55, 103, 306
301
Oostenrijksch gevolmach Lynden (Derk baron van —
van de Park), lid van de
Hoorn (van), gedeputeerde tigde te Aken 287, 288
ter St. G . voor Zeeland, Kessel (Gosuinus van) (1703 Geldersche ridderschap in
—'56), sedert 1735 predi het kwartier van Nijmegen,
reeds in 1727 192, 203
goeverneur van Willem I V
Hop (Hendrik) (1686—1761 kant in Den Haag 320
na 1726 16
Nederlandsch gezant bij Keulen 72, 253, 323
Kortrijk 125
het Engelsche hof (1723
M.
Kruiningen (P. A . de Huy
•61) 171, 248, 284
Hoven (Mr. Nicolaas ten) bert heer van) (1693—
(1693—1738),
secretaris 1780), secretaris van A m Maastricht 20, 68, 202, 230,
van den Raad van State sterdam 1716, drost van 231, 242, 244, 269, 279,
282, 287, 333, 353
(1725—1737), Thesaurier Muiden (1717—'39) l
Macanaz (Melchior de),
Generaal (1747—1738) 13, noot
Spaansch gedelegeerde ter
48, 49, 61, 62
Bredasche conferentie 209,
Huffel (A. J . B. baron van)
210. 335
(f 1761) drost van Salland
Laar (0. van), biograaf van MaUlebois (Jean Baptiste
sedert 1746, 192
Francois Desmarets, marWillem IV 26 noot, 281
Lafeld (slag bij) 230, 231, kies de) (1682—1762),
I.
Fransch maarschalk, 72,
233. 235, 339
Iddekinge (A. A . van) (1711 Larrev (Henri de), Staatsch 80, 85, 96
Maria Anna (1719—'45),
— Ö9), burgemeester van kolonel 152—154, 160, 162
aartshertogin, zuster van
Groningen, gedeputeerde Larrey (Th. I. de) zoon v. d
Maria Theresia, gemalin
ter St. G . voor Stad en vorige, intendant v. d van Karei van Lotharingraaf van Aldenburg, 1743
Lande 279
gen 317
—'44
in
dienst
v.
d.
graaf
Idees van Maart 1746 160—
van Oost-Friesland, 1748 Maria Louise (1688—1765),
162, 287
Italië 118, 119, 147, 152 Staatsch gevolmachtigde Prinses-Weduwe van Nas160 noot, 162, 168, 188 te Parijs, daarna lid van de sau (Maayke Meu) 1, 5, 25,
raad van Z. H . ,1758 secre- 26, 298
201, 208, 224 noot, 334
Itsma (Wybrand van) (1694 taris van de goevernante Maria Stuart (1630—1660),
dochter van Karei I 292,
213, 331
—1757), burgemeester
294
Dokkum, gedeputeerde ter Leeuwarden 272, 298
Maria Theresia (1717—'80),
St. G . van Friesland 102, Leiden 14
Leonidas (gedicht van W 71, 72, 74, 75, 77—80, 83,
132, 133, 308, 315, 331
van Haren) 86, 90, 91, 303 90, 91, 93—95, 104, 107,
117, 124, 127, 135, 137,
Liefkenshoek (fort) 210
Ligonier (Sir John), E n - 157. 184, 258, 261, 288,
317,
321
gelsch generaal 233, 235
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Marie (Prinses) (1723—'72), Oost-Indië 318
Q.
dochter van George II Opper-Gelder 5
Quint (CorneÜS) (t 1743),
huwde Frederik van Hes Oranj e (het prinsdom) 5
Oranjewoud 218
burgemeester van Utrecht,
sen in 1740 67, 68
Martens (Martinus), finan Oud Systeem 7, 74, 95, 113, in de regeering sedert 1694
d e r . (Hij wordt ook ver* 162, 165, 169, 170, 172, 181 43
R.
meld Archives, IV, I, blz. 223, 234, 290, 291, 327
362, maar de verwijzing Oudenaarde 142,325
Raad van State 13, 15, 16,
aldaar naar de Ned. Jb. Oudenbosch 251
49, 58,61,63, 98, 143,226,
komt niet uit. Vgl. voorts Overijsel 3, 19, 39, 40,
de „verbetering op blz 46, 50, 56, 98, 103, 104, 271, 333
354) 276
106, 130, 157, 192, 204, Randwijk (Steven graaf van)
Maurits van Saksen (1696— 216, 300, 307
(1698—1769), gedeputeer1750) natuurlijke zoon van
de ter St. G . voor Gelderland 39, 42, 43, 103, 171,
Augustus II, Fransch maar315,333
schalk 128, 155, 156, 159,
230, 233, 242, 243, 252, Pallardy (H.), Staatsch ma Rechteren (R. B . R. graal
joor (van Schotsche natio van), heer van Gramsber279, 343
naliteit) 213, 338
gen, gedeputeerde ter St.
Medemblik 298
Pap(?)352
G . voor Overijsel sedert
Meenen 125
Pelham (Henry)( 1695— 1728 19, 39, 40, 42, 50, 103,
Meurs 5
1754), First Lord of thej 108, 156, 19% 205, 252
Michell (Commodore Mat
Treasury en Chancellor of Reischach (baron), Oostenthew) 251, 337
Middelburg 251
the (Exchequer 1743— 54) rijksch gezant bij de Staten
84, 123, 125, 127, 128, 135, 249, 258, 261
Milde gift 244, 283
148, 149, 188, 195, 234, 243 Rèsultat van 30 Maart 1745
Mollwitz (slof bij) 78
137, 138, 141
—245, 248, 289,312,353
Munster 157, 253
Robinson (Thomas) (1695
Perel (fort de) 210
N.
Philippine (fort 210)
->-1770), Engelsch gezant
Nassau 59, 91, 111, 131, 252 Philips (Don) van Spanje bij het hof van Weenen
Nassau-Ouwerkerk (Willem tweede zoon van Koningin (1730—'48), gevolmachtigMaurits graaf van) (1679
Elisabeth 152, 208, 209 de op het congres van
1753), Staatsch generaal 246, 263, 282, 287,339,363 Aken (1748) 289
Pit. (William, later graaf Rocoux (slag bij) 202
98, 128, 251
Roderlo (Assueer van HeecNassau-Siegen (prins van) 1! van Chatham) 312
Neck (Lambert van), pensio Poll (Mr. Jan van de) (1668! keren, heer van) (1699—
naris van Rotterdam, 75 —1745), vele malen burge
1767), broer van Brandsennoot
meester van Amsterdam! burg en Enghuizen, gedeNewcastle (Thomas Pelham (tusschen 1718 en '44) 36, puteerde ter St. G . voor
Holles, hertog van) (1693 75 303
Gelderland 308
Rotterdam 22, 26, 75, 218,
•—1768), Engelsch staats Port Mahon 209 noot
secretaris (1724—' 54), Firs t Portland (gravin van, wedu- 281, 320, 344
Lord of the Treasury (1754 we van Hans Willem Ben Rozendaeï, zie Torck.
—'56) 84, 123, 125, 135, tinck), 114, 117, 177, 194, Ruever, gedeputeerde ter
149, 163, 174, 176, 186, 196, 352
St. G . voor Utrecht 39
188, 189, 196, 197, 199, Portugal 209
Rusland 140, 227, 237, 238,
200, 222, 225, 226, 235— Pragmatieke Sanctie 71, 90, 241, 243, 253, 263, 277,
244, 246—253, 255, 262, 118
278, 280, 284, 288, 323
263, 265, 268, 274, 275, Pretendent, „Jacobus III' Rijswijk (vrede van) 323
277—279, 281—284, 288, Stuart (1688—1766) 12,
289,337,338,342,343, 350 150, 325
S..
New Foundland 148
Provence 201, 226,332
Nieuw Engeland 148
Promotie van generaals 2, Sacrelaire (I.), theoloog en
Nova Scotia 148
34, 36, 37, 44, 49—53, 55, medicus 338
56, 58, 68, 85, 101—109, Saksen 83, 136, 167, 158,
O. '
124, 128, 129, 134,143,179 252, 320—322. Zie ook
Obdam, zie Wassenaer-Ob- 181, 181, 252
Maurits van Saksen.
dam
Pruisen 4, 5, 10, 20, 21, 29, Saksen-Hildburghausen
Oostende 142, 336,337
72, 73, 76—79, 83, 94, 136, (prins van), Staatsch geneOostenrijk 29—32, 37, 71, 137,155, 157, 226, 291,335 raal 101, 179, 231
79, 83, 94, 97, 118.120, 124 Puysieux (L. P. B . markies Sandwich (John Montagu,
127,136, 137, 141, 148, 150l de), Fransch gevolmach- vierde graaf van), Lord
152, 155, 170, 184—188, tigde te Breda en Luik, Commissioner of the A d 197—199, 203, 204, 208, daarna minister van bui-. miralty (Dec. 1744), E n 164, gelsch gevolmachtigde ter
209, 226, 249, 282, 287— tenlandsche zaken
186, 197, 200, 206, 246, Bredasche conferentie
. 290,334, 335
332, 334, 336, 354
Oost-Friesland 132
(1746), gezant bij de Staten
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(1746 —'49), gevolmach- eerst i n 1704) 39, 40, 304 Utrecht (vrede van) 77, 148,
tigde op het congres van Stirum (O. E . G. graaf van 185, 286 noot, 302
Aken (1748) bekleedde Limburg —), zie Limburg
later nog vele ambten, o.a Stirum.
First Lord of the Admiral- Stuart (Charles), Engelsch
ty (1763—'75 en 1771- consul te Veere 336, 337
•83) 188—190, 195—201, Swartzenberg, Staatsch ge- Veere 3, 4,17,18,34,38, 57,
60, 112, 121, 177, 214,336,
neraal 232
203—214, 221—225, 236
337
242, 246—258, 260—273,j
Veluwe, kwartier van Gel275—278, 281—284, 288,
289, 334, 345, 350, 352,
derland 98
Tamminga (E.), gedeputeer Vereist (J. L.), (geb. 1694),
354
Sarat (Sarras) (P. de la) de ter St. G. voor stad en burgemeester van Veere
bevelhebber der Zwitser Lande 44, 45, 50, 308, 315 272. 337, 352
Ville (Abt De la), secretaris
sche garde 352
Tholen 243. 300, 334
Saumaise (Charles de), kolo- Torck (L. A . baron —, heer van de Fransche ambassade
nel en opperjagermeester van Rosendael), (1688— 137, 147, 149, 150, 154,
1758), landdrost van de 161, 162, 210
van Z. H . 352
Sardinië 117, 118, 125, 148 Veluwe, lid van de Raad Visconti (J. Servaes, baron
162. 169. 184—188, 197— van State 43, 46, 75, 98. de Milan) (t 1748), gedepu199, 208, 209, 226, 249, 114, 194, 205, 302, 303 teerde ter St. G. voor
306.317(?)
Utrecht 306
287,353
Torck (F. W. baron), broer Voltaire 71, 114
Schiedam 297
van de voorgaande, gedeSchoonhoven 228
W.
puteerde ter St. G . voor
Secrasie (Acte van) 294
Secreet Besogne 90,141,156, Gelderland (1691—1761)
Wade (George) (1673—
158. 162 noot, 164—166 43, 156, 171
1748), Engelsch veldmaar180,183, 191,192,203,328 Toscane 209 noot
Townshend (Oharles, twee- schalk, bevelhebber van
Silezië 71. 94, 136
het Engelsche leger in de
St. Séverin (graaf de), de burggraaf), (1674
Fransch gevolmachtigde 1738) Engelsch gezant bij Nederlanden 1744 126,
te Aken 282, 286, 287, 353 de Staten (1709 —'11), 128, 314
St. Laurens 148
staatssecretaris
(1714 — Walcheren 251
prins van),
Slingelandt (Simon van) •16. 1721 -'30) 6,12,13,15Waldeck (
(1664—1736), Raadpen- Trembley (Abraham) (geb. opperbevelhebber van ne*
sionaris (1737—'36) 6—9, 1710) natuuronderzoeKer, Staatsche leger (1745—'47)
12—15, 20—22, 28, 30—^ goeverneur van W. Ben- 101, 134, 135, 143, 144,
32, 36, 37, 39—41, 47—49, tinck's kinderen 114, 171, 179, 180, 202, 205,231,232
245, 323, 324, 331, 333,
62, 87, 112, 169, 207, 297, 177. 194
Trevor (Robert) (1706—'83) 343
306
Wales
(Frederik, prins van)
in
1764
door
de
dood
van
Sluis 210, 213, 336
(1707—'51) 89, 99, 110
Smissaert (Johan Garel) zijn broer vierde baron Tre- Walpole
(Horace, baron
(1664—1747), Staatsch ge- vor, in 1776 verheven tot Walpole in
1756) (1678—
burggraaf Hampden; seer.
neraal 316
van het gezantschap in 1757), Engelsch diploSoestdijk 175, 177, 195
Den (Haag 1734—'39), en- maatenstaatsman; gezant
Soa 185
de Staten (1733—'40) 22
Spaansche Successie-oorlog| voye(l739), gezant (1741— by
46' 34, 38—41, 48—41, 50, —39, 41, 51—55, 61, 62,
139, 15Ö
64—66, 73, 76, 77, 83, 84,
60—64,
66,
72—78,
80,
84
Spanje 60, 71, 73, 119, 126
149, 184, 208—210, 246, —92, 98, 104, 107, 108, 102, 115, 116, 120, 123,
117, 120, 122, 126, 129, 127, 151, 177, 234, 243,
286, 287, 335, 336
131—133, 138—141, 144, 248, 310, 326
Staats Vlaanderen,
145, 148—150, 153—157, Walpole (Horace) (1717—
Zeeuwsch-Vlaanderen.
Stad en lande, zie Groningen 161, 169—174, 176—179, '97), neef van de vorige en
zoon van de volgende,
Stair (Tohn Dalrymple, twee 184—188, 195, 196, 221, briefschrijver 189
de graaf van) (1673—1747) 265, 267, 299, 317, 328,
Walpole
(Sir Robert) (1676
329,
331,
332,
352
studeerde te Leiden, En
—1745), First Lord of the
gelsch generaal en diplo Turcq (J.), raadslid
Treasury en Chanceller of
maat; buitengewoon ge Tholen 300
the Exchequer (1721—
sant bij de Staten (1742) 92
1742) 19, 23, 91, 99, 115,
U.
—94, 96—98,101, 1U2,1U4
116,123
117, 136, 245, 304—307
Warneton
125
Utrecht (provincie) 3, 36,
Staten-Generaal passim.
von), OostenSteenbergen (J. Beeldsnij- 37, 42, 43, 46, 90, 98, 103, Wasner (
rijksch
gezant
bij het Ender), burgemeester van 157, 194, 195,306, 3oo
gelsche hof 282, 353
Kampen, gedeputeerde ter Utrecht (stad) 14,37,43,49, Wassenaer-Obdam (Johan
St. G. voor Overijsel (hetl 216
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Hendrik, graaf van) (1683 je 1, 4, 6, 9, 10, 22, 26, 28
z.
—1745), lid der ridderschap 40, 50, 122, 143, 177, 218,
Yselmuiden (Hendrik van),
van Holland 7, 9, 14, 36 221, 266, 294, 301, 324
42, 43, 45, 48, 57, 60, 61 Willem IV (Willem Karei lid van de ridderschap van
74, 84, 85, 94, 112, 114 Hendrik Friso), Prins van Overijsel, gedeputeerde ter
St. G. 19
115, 127, 133, 155, 297 Oranje passim.
Willem V, Prins van Oranje
Z.
319, 320, 352
Wassenaer-Twickel (U. W 279, 293, 301
graaf van Wassenaer-Ob- Willem van Hessen (1682
Zeeland 3—5, 17—19, 38,
dam, heer van Twickel), 1760), Staatsch generaal 40—46, 56—59, 63, 98,
(1692—1766), broer van de sedert 1727, goeverneur 104, 108, 121, 178, 179,
voorgaande en lid der Hol van Maastricht, 1723—'47 192, 194, 195, 204, 212—
landsche ridderschap na regent van Hessen sedert 214, 216—220, 224—230,
320, 334, 336—338
diens dood 127, 160—163 1730 67, 68, 136, 324
165, 176, 180, 186, 187 Willemstad 156
Zeeuwsch Vlaanderen 144,
197, 213, 220, 230, 281, Witt (Mr. Oornelis de) (1696 150, 210, 211, 226, 341
336, 253, 354
— 1778) (kleinzoon van de Zeyst (graaf van Nassau—),
Weenen 119
Raadpensionaris en door gedeputeerde ter St. G .
Weideren (Bernard graaf zijn moeder ook van de voor Utrecht 39, 42, 43
van), gedeputeerde ter St Ruwaard), burgemeester Zierikzee 334
G . voor Gelderland sedert van Dordt 114, 194, 205 Zuidelijke Nederlanden 29,
1724 3, 103, 307, 333
30, 79, 80, 96, 124—129,
noot, 216, 228
Westkapelle 336, 337
Witt (Johan de) (1625—72) 136, 138—142, 147—149,
Westphalen 72, 125
Raadpensionaris 9, 10, 14, 151—153, 155, 157, 170,
Whigs 23, 84, 118, 249
171, 182, 201, 207—209
64, 112, 130, 143, 215
White's koffiehuis 243
Worms (verdrag van) 117— noot, 287, 289—291, 332,
334, 335
Wichers, staatsch generaal 120, 258, 287, 312
45
Wttewaal van Stoetwegen, Zutfen (kwartier van) 43
Willem II, Prins van Oranje
burgemeester van Utrecht Zwitserland 251, 252, 269,
22, 26, 292—294
271, 280
216
Willem III, Prins van Oran-

