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VOORREDE.
Het onderwerp waarover dit boek handelt, heeft mij vele
jaren bezig gehouden. Reeds in 1923 publiceerde ik in de
English Historical Review een artikel over Frederick
Henry of Orange and Charles I, dat ik als het
eerste hoofdstuk van een boek aankondigde, en dat in de vol
gende jaren met verscheidene andere studies in verschillende
tijdschriften voortgezet werd.1 Het werk was reeds vertraagd,
doordat ik onderdehand een overeenkomstig onderwerp in de
achttiende eeuw nagespoord had: daarvan was Willem IV en
Engeland tot 1748 (vrede van Aken) 2 de vrucht. Maar toen
ik in 1927 bovendien met mijn Geschiedenis van de Nederland
se Stam begonnen was, bleef Oranje en Stuart verspreid en on
voltooid liggen. Eindelijk heb ik nu, niet zonder een schuldig
gevoel tegenover het grotere werk dat zulk een deel van mijn
leven gaat worden, wat tijd gebruikt om het oudere plan tot
-1) De volledige lijst der vroeger gepubliceerde opstellen is als volgt:
Frederick Henry of Orange and Charles I; English Historical Review, Juli 1923;
William II of Orange and the Stuarts; Scottish Historical
Review, April 1923 (ditzelfde in het Nederlands: Willem II en de
Stuarts; Gids, April 1923);
OranjeenStuart, 165 o—5 4; Bijdragen voor Vaderlandsche Ge
schiedenis, 1925;
De Moeder van Willem III; Gids, Nov. en Dec. 1927.
De Witt en de „H oogestants personagië n”, Gids, Febr.
en Maart 1928.
Tezamen vormen deze opstellen het eerste gedeelte van dit boek tot aan
blz. 241 toe. Bij de herdruk is echter tamelijk wat veranderd: toegevoegd,
geschrapt, verduidelijkt, verbeterd. Blz. 241 tot 248 bovenaan is nog in
1928 geschreven, eerst wat daarna volgt dateert uit 1938.
2) Martinus Nijhoff, 1925.
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zijn natuurlijk besluit, de omwenteling van 1672, te brengen.
Er liggen dus tien jaren tussen de eerste helft van dit boek
en de tweede. Maar ook in die tijd heb ik het onderwerp tel
kens mijn aandacht gegeven, en het heeft zich bij de behande
ling ook van latere tijdvakken zelf aan mijn aandacht opge
drongen. In de partijstrijd van de achttiende eeuw toch, lever
den de Engelse connecties van Fredetik Hendrik, Willem II en
Willem III nog steeds wapenen aan de tegenstanders van
Oranje.
Natuurlijk zijn bij de moderne geschiedschrijvers over die
betrekkingen de hoofdzaken wel te vinden; en dat zij in de
partijstrijd vóór en na 1672 een grote rol gespeeld hebben,
is ook volstrekt niet onbekend. Maar hun belang is toch onvol
doende tot zijn recht gekomen. Voor wat Frederik Hendrik
en Willem II betreft, zal vermoedelijk ieder kenner van onze
geschiedenis mij dat zonder meer toegeven. Maar ook voor de
periode die door De Witt beheerst wordt, houd ik mijn bewe
ring staande.
Ten eerste kan diens eigen houding tegenover Oranje niet
volledig begrepen worden, als men van de slechte herinneringen
aan Frederik Hendrik en Willem II, door welke zij voor zo’n
groot deel bepaald werd, geen klare voorstelling bezit. Ten
tweede heeft de man die in onze dagen de politieke geschie
denis van De Witt’s tijdvak het grondigst bestudeerd en geheel
overnieuw beschreven heeft, Dr. Japikse, de verbindingen met
Engeland van Oranje en de Oranjepartij (vooral gedurende
Willem III’s minderjarigheid is dat niet hetzelfde) doorgaans
wat verkleind om niet te zeggen verdoezeld. Ik heb dat in een
bespreking van het eerste deel van zijn Prins Willem III reeds
vroeger, in 1931, aangetoond 1; en laat mij hier zeggen dat mijn
respect voor Dr. Japikse’s intieme kennis van het tijdvak, waar
aan ik toen in weerwil van dit verschil van inzicht al uiting
gaf, door het nader gebruik van zijn werk nog verdiept is ge
worden.
Maar het verschil van inzicht bestaat, en het heeft mij ver1)

In het tijdschrift Leiding; thans herdrukt in Kernproblemen van
116 vlg.

onze geschiedenis,
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sterkt in de mening dat voor het recht begrip van dat grote
moment in onze geschiedenis, de strijd van Staatsgezind en
Prinsgezind, het belang van Oranje’s verwikkeling met de
Stuarts nodig eens met wat nadruk naar voren gehaald diende
te worden. En dat dan op de manier waarop ik het hier be
proefd heb, door een opzettelijk en gedetailleerd onderzoek.
Dreigt nu met een verhaal waarin voortdurend die draad
vastgehouden wordt, waarin alle beïnvloeding door, en alle
geïntrigeer met, de Engelse koningsfamilie omstandig wordt
meegedeeld, het historisch evenwicht niet naar de andere kant
door te slaan? Ik kan enkel zeggen dat ik mij van dat gevaar
bewust geweest ben en dat de tamelijk brede behandeling van
andere zaken, waarin mijn zuiver monografisch gegeven ge
plaatst is, voortkomt uit mijn pogen om er tegen te waken. Ik
hoop daarmee nog iets anders bereikt te hebben: namelijk dat
mijn boek voor een groter publiek dan dat van de vakge
leerden leesbaar geworden is.
***

Het is onnodig een overzicht van het gebruikte bronnen
materiaal te geven; met de verantwoording aan de voet van
de bladzijden meen ik te kunnen volstaan.1
Tot nog toe ongedrukte gegevens heb ik geput uit het Public
Record Office, 2 het Brits Museum, de Bodleian Library te
Oxford, het Algemeen Rijksarchief en het Gemeente-archief
van Amsterdam. Aan de directies en het personeel van al die
*) Een register op de verwijzingen naar pamfletten zal men intussen
achterin vinden.
2) Ik heb te laat ontdekt dat ik op verschillende tijden niet hetzelfde
systeem gebruikt heb voor mijn verwijzingen naar de stukken in het Public
Record Office. Die stukken behoren tot drie series: State Papers Foreign,
Holland; State Papers Foreign, Flanders; en Newsletters, Holland; binnen
die series zijn de bundels genummerd. Maar de series zelf kunnen ook met
een nummer aangeduid worden: S.P.F., Holland is dan S.P. 84; S.P.F.,
Flanders: S.P. 775 en Newsletters, Holland: S.P. 101. Ik nu heb nu eens
de serie voluit genoemd, dan weer (vooral later) ze met haar nummer aan
geduid. Op blz. 13 noot 1 b.v.: „R.O., St.P.For., Holland, 155”; hier is
155 het bundel-nummer. Daarentegen blz. 331 : „P.R.O., S.P. 101, 48”
betekent: Newsletters, Holland, bundel 48.
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instellingen alsmede van de Koninklijke Bibliotheek en de
Utrechtse Universiteitsbibliotheek heb ik verplichtingen wegens
de wijze waarop zij mij bij mijn werk ten dienste hebben
gestaan.
Mijn dank voorts aan Mej. S. Pippenghegen, hist. cand., die
de drukproeven heeft nagelezen en het register samengesteld.
Mijn dank eindelijk aan mijn oud-student R. R. Goodison.
Maar dit is een bizonder geval, dat nadere toelichting vereist.
In 1935 heeft Mr. Goodison aan de Universiteit van Londen
de graad van M. A. behaald met een onder mijn leiding be
werkte „thesis”, England and the Orangist Party, 1664 72.
Dat werk was als een wegbereiding voor mijn voortzetting van
deze Oranje-en-Stuart-studie bedoeld en het heeft mij als
zodanig onschatbare diensten bewezen. Ik mag wel zeggen dat
ik de periode 1664—1672 zonder Goodison’s voorarbeid hier
te Utrecht niet zou hebben kunnen behandelen. „Theses”
worden in Engeland niet (of althans in de regel niet) uitge
geven. Mr. Goodison’s geschrift bestaat slechts in enkele getikte
exemplaren, die in Engelse bibliotheken berusten. Ik heb het,
zoals de aandachtige lezer zelf uit mijn verwijzingen zal kunnen
opmaken, voor een aantal episoden eenvoudigweg geplunderd.
Maar het is meer voor mij geweest dan een magazijn van
archiefmateriaal: Mr. Goodison heeft ook de gedrukte bron
nen, en daaronder de voornaamste Nederlandse, De Witt’s
correspondentie, Aitzema, enzovoorts, met verstand en nauw
gezetheid ontgonnen en mij daardoor mijn taak ten zeerste ver
gemakkelijkt. Indien zijn „thesis” zich over het hele tijdvak
van dit boek uitstrekte, zou ik op het titelblad hebben moeten
schrijven: „met medewerking van Mr. R. R. Goodison, M. A.”
P. GEYL.
Utrecht, voorjaar 1939.

P. S. Zo laat dat het nog slechts tegenover blz. 1 een plaats kon vinden,
ontving ik uit Amerika een portret van Downing. Mijn bizondere dank
daarvoor aan de heren Winthrop. Het portret is door J. Beresford in zijn
biographie van D. (1925) gebruikt, maar in ons land geheel onbekend.
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SIR GEORGE DOWNING

EERSTE HOOFDSTUK

FREDERIK HENDRIK
1641—1647
1

De positie van de Stadhouder.

De verwikkeling van Oranje met Stuart heeft een groot deel
van de geschiedenis der Republiek beheerst. Zij begon met het
huwelijk tussen Frederik Hendrik’s enige zoon Willem en
Maria, de oudste dochter van Karei I, dat de 12de Mei
1641 in de kapel van het koninklijk paleis in Whitehall werd
gesloten.
Wat Frederik Hendrik die verbintenis deed zoeken, is gemakkelijk gezegd: het waren zuiver dynastieke overwegingen. Hij
wenste de glans van het koningschap op de naam van Oranje
te doen afstralen, in de hoop dat met het aanzien ook de macht
van zijn huis in de Republiek zou stijgen. Waar de bevoegd
heden van het stadhouderschap zo slecht omschreven waren,
telden in de strijd met de burgeroligarchie van Holland hoge
titels, krijgsroem, een grote staat van leven terdege mee.
Toen Frederik Hendrik in 1625 zijn broer was opgevolgd,
had hij zeer voorzichtig te werk moeten gaan. Het was een
kwade tijd voor de Republiek, de oorlog was van het ogenblik
van zijn hervatting in 1621 slecht gegaan. Des te gevaarlijker
kon de nawerking worden van de bittere twisten die gedu
rende het Bestand de jonge staat geschokt hadden. De nieuwe
Stadhouder, die meer met de overwonnen partij had gesym
pathiseerd dan met zijn broer, wachtte zich wel om van die
gezindheid openlijk blijk te geven, toen hij aan het bewind
was gekomen. Een ogenblik leek de stadhouderlijke macht uit
eigen beweging zich onder de suprematie der Staten te zullen
schikken. Frederik Hendrik was niet slechts hoffelijk en min1

zaam, hij was nederig. Hij nam een joviale toon aan met de
Hollandse patriciërs, verzekerend „dat hij van de Duitse pracht
niet en wist”, maar een Hollander was als zij, „geboren van
Delft”.1 Maar met de eerste successen in de oorlog veranderde
de positie. Geleidelijk nam Frederik Hendrik’s macht in de staat
toe, en het bleek aldra, dat hij er heel wat meer op uit was om
zich te doen gelden dan vóór hem Maurits, die slechts toen een
hevige politieke crisis zijn hartstocht gaande had gemaakt, de
macht die al lang klaar stond tot rijn hand, had aangegrepen,
om haar vervolgens, rijn doel eenmaal bereikt, weer bijna ach
teloos te laten glippen.
Frederik Hendrik was anders. Bewust en gestadig, rij het
geduldig en voorzichtig, werkte hij aan het versterken van rijn
positie, en anders ook dan Maurits, hij had een zoon, hij werkte
niet voor zichzelf alleen, maar voor rijn huis. Van al de hulp
middelen die de eigenaardige constitutie van de Republiek hem
bood, maakte hij gebruik. Met het vergeven van ambten zorgde
hij ervoor zich overal een clientèle te vormen. Verscheiden be
langrijke colleges waren hem toegedaan, in meer dan éen gewest
had hij rijn vertrouwden, die volgens rijn wensen en met behulp
van rijn protectie de provinciale Staten beheersten. Vooral aan
de samenstelling der Staten-Generaal wijdde hij veel aandacht.
De gedeputeerden werden meest voor vrij lange perioden aan
gesteld en althans die van de landprovinciën, meest edelen, voor
de militaire carrière van hun zoons en bloedverwanten van
rijn gunst afhankelijk, stonden voor rijn invloed open. Ver van
hun lastgevers, die bovendien maar gedurende ettelijke weken
van het jaar vergaderden, konden rij gemakkelijker him eigen,
of liever ’s Prinsen weg volgen dan de Hollanders, die onder
de ogen van hun meesters de Staten bleven. 2 Toen allengs
de gewoonte insloop, om der wille van snelheid en geheimhou
ding, de Stadhouder toe te staan de belangrijkste buitenlandse
kwesties af te doen met een comité uit de Staten-Generaal,
1)

Brieven van N. van Reigersberch aan H. de Groot, W. H. G., 51.
Heel duidelijk zegt Aitzema dit in verband met de onderhandebngen van 1634: Saecken van Staat en Oorlogh, III, ao5 (ik verwijs naar de
2)

quarto-uitgave).
2

kostte het Frederik Hendrik weinig moeite om daartoe mannen
te vinden, die bereid waren tot dienen volgens zijn inzichten.
In Juni 1634 werd dat Secreet Besogne, dat tot dan toe een
geheel informeel karakter gedragen had, op een ietwat vastere
basis geplaatst door een resolutie, waarbij de Prins gemachtigd
werd om door de Griffier der Staten notulen van het in het
Besogne verhandelde te laten houden, met dien verstande dat
beslissingen dezelfde kracht zouden hebben als waren zij in de
volle vergadering genomen.1 Natuurlijk gaven de Staten-Generaal de buitenlandse politiek niet uit handen: het bleef aan hen
staan om een zaak al of niet aan het Besogne te „defereren”;
een zaak weer aan zich te trekken moet hun echter moeilijk ge
vallen zijn, aangezien de secretesse ook gold (of juist gold!)
tegenover de lastgevers. 2 En zo groot was de macht van de
Prins al, dat de Staten hem dikwijls toestonden zelf de gedepu1) Aitzema, a.w., III (14de boek), 234.
2) Als bijvoorbeeld in Augustus 1634 de heer Schatter, gedeputeerde
voor Groningen, in het Secreet Besogne vergunning vraagt om een onder
deel van de onderhandelingen mee te delen aan de heren door de Staten
van zijn gewest tot dergelijke secrete zaken gecommitteerd, wordt hem
dat geweigerd; daarop verklaart hij zich niet verder te kunnen inlaten
dan de last zou meebrengen die zijn Staten hem dienaangaande in tijd
en wijle zouden mogen komen te geven; Aitzema, a.w., 267. Het verzet
van Groningen was niet zo belangrijk, maar wij zullen zien dat hier het
punt ligt, waarop Holland in 1643 het Secr. Besogne naar het hart tas
ten kon. hierna 34. Ook als onder Willem III d'e instelling weer herleeft
(Recueil des Instructions donnies aux ambassadeurs de France, Hollande,
II, 168
1707 —), komt hierover weleens moeilijkheid. In 1684 weigeren
de Gedeputeerden van Friesland en Groningen in het Besogne voor een be
paalde zaak geheimhouding ten opzichte van hun principalen te beloven:
zij worden dan uitgesloten: Sylvius, Historiën onzes tijds, 1684, 41. Evenzo
vergaat het de Overijselaar, die in 1746 in het Besogne, waardoor dan
Holland krachtiger leiding tracht te geven, aankondigt dat hij van de
vredesonderhandelingen mededeling aan zijn provinciaal Secreet Besogne
(18 leden!) denkt te doen: zie mijn Willem IV en Engeland, 192 vlg. en
3a8.
Het zou de moeite lonen de geschiedenis van het S.B. eens op
zettelijk te beschrijven. — In de literatuur vindt men weinig anders dan
korte en vage vermeldingen, waarbij de nodige onderscheidingen niet of
niet duidelijk gemaakt worden. Vreede, Geschiedenis der Nederl. Diplo
matie, I, 58, Van Riemsdijk, De griffie aan Haar Hoogmogenden, 21, en
Fruin—Colenbrander, Staatsinstellingen, 187.

3

teerden, voor het Besogne te kiezen • hij ,, assumeerde dan die
heren tot de secrete besogne.
Het is opmerkelijk dat het instituut juist die vastere vorm
aannam en tevens zo geheel in ’s Prinsen macht geraakte op
een ogenblik, dat over het plan van een Frans verbond groot
verschil van menig heerste. De beslissing ten gunste van oorlog
en het Frans verbond die de Prins ten slotte nam, gaf de door
slag, en op zichzelf vergrootte die uitkomst dan zijn macht weer.
Aan de vriendschap met Richelieu dankte Frederik Hendrik de
titel van Hoogheid, waar hij ach tot dusver evenals zijn broer
en zijn vader met die van Excellentie had moeten vergenoegen.
Dat was een belangrijke stap, zonder welke de volgende, die
van het koninklijk huwelijk, misschien niet mogelijk geweest
zou zijn. Bovendien versterkte de vertrouwelijke verstandhou
ding met de Franse gezanten ’s Prinsen vat op de buitenlandse
politiek.
Zo valt dan van het ogenblik, dat zich deze kwestie deed
gelden, een herleving van de anti-stadhouderlijke oppositie waar
te nemen. Maar ze was nu van een ander karakter dan in de
dagen van Maurits. Ze was ten eerste gericht tegen een be
paalde buitenlandse politiek van de Stadhouder, ze werd boven
dien door bezorgdheid voor de groei van de stadhouderlijke
macht als zodanig ingegeven. Het tijdperk was vol van de wor
steling tussen naar absolutisme strevende vorstelijke macht en
aan hun oude rechten vasthoudende standen. In Frankrijk deed
Richelieu het werk voor zijn Koning met succes, Richelieu, die
in 1635 in een zo nauwe verstandhouding met Frederik Hendrik
was getreden en die zeker met opzet het monarchaal beginsel
in de Republiek stijfde wat hij kon. In Engeland had Karei I
eerst jaren met volslagen willekeur zonder parlement geregeerd
om, toen hij het eindelijk weer bijeen moest roepen, er in een
bittere strijd mee te geraken. En juist ook met Karei I, met
een vorst zó monarchaal-gezind, dat hij de Nederlandse rege
ring aan een Nederlands gezant naiefweg, zonder gedachte aan
onheusheid, dorst beschrijven als „een populace zonder dis
cretie”, 1 ook met Karei I zocht Oranje nu een zeer innige
1)

4

Arend, Geschiedenis des Vaderlands, III, V, 361.

verbintenis, een verbintenis die het aanzien van zijn huis nog
hoger dan de titel van Hoogheid gedaan had, zou verheffen,
en die velen aan het Engelse hof zelf beschouwden als de voor
bereiding tot een staatsgreep, waardoor de Stadhouder van
dienaar der Staten soeverein van het land zou worden.1
Dit alles is genoeg om te doen begrijpen, dat de Nederlandse
regentenstand weinig ingenomen was met het Engelse huwelijks
plan. Veel meer nog dan het Franse verbond gedaan had, ging
het een storm van oppositie tegen de Stadhouder in zijn laatste
jaren ontketenen. Daartegenover stond hij zwak, omdat de
verbintenis met Stuart zo duidelijk strijdig was met het nationaal
belang, niet anders dan als een louter dynastieke zet te ver
klaren. Frederik Hendrik en Willem II na hem konden in hun
strijd met de Staten van Holland dan ook niet zo vast rekenen
op die populariteit bij de grote menigte en vooral bij de Cal
vinisten, die sedert de crisis onder Maurits zo’n sterk steunsel
voor Oranje placht te zijn. Het leger was natuurlijk steevast
op hun hand, 2 en (voor een groot deel door het leger) ook
de adel, vooral de arme adel van de landprovincies, die boven
dien bij de Stadhouder steun zocht tegen de ambities van de
steden in hun Statenvergaderingen.3
Door hen had Frederik Hendrik tevens zulk een vat op de
Staten-Generaal. Als daar de kleinere gewesten de stadhouderlijke politiek doorgaans bleven steunen en in ieder geval het
zwaartepunt van de oppositie tegen hem altijd in Holland lag,
dan behoeft men volstrekt niet aan te nemen, dat de werke
lijke belangen van die gewesten ook inderdaad het best gediend
werden door de stadhouderlijke politiek, als bijvoorbeeld door
een politiek van oorlog tegen Spanje, straks, naar wij zullen
zien, tegen Engeland, eindelijk, onder Willem III, tegen Frank
rijk. Het betekent slechts, dat Holland, het rijkste gewest, met
1) Vreede, a.w., I, 21a, noot a.
2) Vooral de vreemdelingen: dit zegt b.v. De Guiche in zijn Mimoires, 35. Ook De la Court merkt het meer dan eens op. Vgl. voorts de
anecdote hierna, ai ; ook 75.
3) Zie zeer goede beschouwingen hierover met bewijsplaatsen bij J.
C. Naber, De staatkunde van Johan de Witt (1882), 10 vlgg.
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de krachtigste, meest zelfbewuste burgerstand, in de Republiek
het element vertegenwoordigde, dat het best in staat was ach
tegen de om zich heen grijpende stadhouderlijke macht te ver
zetten*
2.

Het aanzoek C39) ; voordelen voor Karei;
het huwelijk (Mei ’41); burgeroorlog.

Toen Frederik Hendrik omstreeks 1639 aanzoek deed voor zijn
zoon om de hand van een van Karei I’s dochters, neigde deze
veel sterker tot Spanje dan tot Spanje’s vijanden Frankrijk en
de Verenigde Nederlanden. De plannen in 1635 tussen die beide
laatste gesmeed om de Zuidelijke Nederlanden onder elkaar te
verdelen hadden aan het Engelse hof onrust gewekt en in 1637
had de Koning aan D’Estrades verklaard, dat hij de verovering
van de Vlaamse kust zou tegengaan voor zoveel het in zijn
macht was. Het is waar dat zijn .macht bitter klein bleek. Wel
had hij een vloot uitgerust — met behulp van die befaamde
onwettige heffing van „ship money”, die zoveel zou bijdragen
tot het uitbreken van de burgeroorlog —, maar in 1639 bleek
hij toch buiten staat om de smaad van Duins te wreken, toen
Tromp de Spaanse expeditie-vloot in de Engelse wateren, waar
ze veilig meende te zijn had aangevallen. De houding van de
Engelse regering was bij heel die geschiedenis zo dubbelzinnig
geweest dat in Holland algemeen geloofd werd — reeds van
tevoren trouwens had men iets dergelijks gevreesd
, dat er
een afspraak bestond, volgens welke Engeland zich verplicht
had de onderneming steun te verlenen.1 Dit vermoeden was
ongegrond, maar wel was Karei I er op uit om in de gunst
van Spanje te komen. Zijn lievelingsdenkbeeld in die jaren,
gelijk het eertijds van zijn vader was geweest, was om zijn kin1) Zie de bewijsplaatsen uit de Archives en Van der Capellen bij
Ising, Nijhoffs Bijdragen, Nieuwe Reeks, IV (1866), «55- Fruin heeft
met een verwijzing naar de Clarendon Papers aangetoond, dat het ver
moeden onjuist was (V.G., IX, 131). Reeds in Mei briefde Boswell, de
Engelse gezant in Den Haag, soortgelijke geruchten over: P.R.O., St. P.
For., Holland, 155.
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deren Spaanse huwelijken te doen sluiten. Vooral zijn vrouw,
Henriette Marie, een zuster van de regerende Franse Koning,
Lodewijk XIII, stijfde hem daarin, en haar vriendin de her
togin van Chevreuse, die een haat gezworen had aan Richelieu,
bemiddelde. De Franse regering kon onder die omstandigheden
het Engelse hof moeilijk anders dan als vijandig gezind be
schouwen. Het is niet voldingend bewezen, dat Richelieu de
opstand der Schotten, die in 1639 uitbrak, daadwerkelijk
steunde; dat hij vriendschappelijke betrekkingen onderhield met
de Engelse parlementaire oppositie, toen die zich in het volgend
jaar weer kon doen gelden en de macht van Karei I nog meer
verlamde, staat vast.1
Juist in deze dagen nu kwam het denkbeeld van een huwelijk
tussen Frederik Hendrik’s zoon en een der dochters van Karei I
op het tapijt. Het was het eerst besproken met de moeder der
Koningin, Maria de Medicis,2 de Koningin-Weduwe van
Frankrijk, — ook geen vriendin van Richelieu — tijdens haar
verblijf in Holland in 1638. In het volgend jaar werd Johan
van den Kerckhove, genaamd Polyander, heer van Heenvliet,
die door toevallige omstandigheden met Maria de Medicis in
kennis was gekomen, 3 naar Engeland gezonden met de ge
heime opdracht over het plan te onderhandelen. Hij had nog
weinig vordering gemaakt, toen, in Februari 1640, Frederik
Hendrik aan Aerssens van Sommelsdijk, die zich juist als gezant
van de staat in Engeland bevond, verzocht om zich met Heen
vliet te verstaan en te trachten de zaak verder te brengen. 4
*) Ranke, Französische Geschichte, II, 506 vlgg.; Lavisse, Histoire de
France, IV, II, 350.
2) Ik geloof niet, dat Maria de Medicis heel oprecht voor het denk
beeld geweest kan zijn. In Jan. 1640 verzekert Aerssens van Sommelsdijk,
dat zij zowel als haar dochter ijvert voor de Spaanse huwelijken: Archives, II, II, 161.
®) Arend, III, V, 248; vgl. Aitzema, a.w., IV, b 75. — Zijn instructie,
6 Dec. 1639, als bijlage IV bij T. J. Geest, Amalia van Solms en de Nederlandsche politiek van 1635 tot 1648. Ik moet hieraan toevoegen dat deze
dissertatie van 1909 mij bij de eerste versie van dit hoofdstuk (1923) ont
gaan was.
4) 6 Febr. 1640: Archives II, III, 197.
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Sommelsdijk’s officiële opdracht was om uitleg te geven van
de redenen, die de Staten-Generaal hadden genoopt tot de actie
van Duins, terwijl hij tevens moest onderzoeken, of er een
mogelijkheid bestond om door enig verdrag de verhouding tot
Engeland te regelen. Wat hij over de gezindheid van het hof
had mee te delen gehad, was evenwel niet bijster aanmoedigend
geweest, en toen Frederik Hendrik’s verzoek hem bereikte, had
hij juist in arren moede een dringend verzoek tot de Stadhouder
gericht om zijn terugroeping te bewerken, aangezien hij ver
moedde dat men van zijn aanwezigheid en van zijn voorstellen
enkel gebruik maakte om de Spanjaarden, van wie men hulp
tegen de Schotten verwachtte, toeschietelijker stemmen.1
De oude Aerssens van Sommelsdijk was te zeer staatsman om
niet met hevigheid, en in een brief aan Frederik Hendrik zelf,
geprotesteerd te hebben, toen de Koning bleek ingefluisterd te
zijn — de aanwijzingen zijn, dat Heenvliet dit gedaan had, in
zijn ijver om het huwelijksplan aanlokkelijk te maken 2 —, dat
de Nederlandse gezant wel niet enkel, gelijk de instructie van
de Staten-Generaal voorschreef, Duins zou rechtvaardigen,
maar dat hij er om vergiffenis voor zou vragen. Toch was hij
tevens te zeer hoveling om aan het verzoek ach met de onderhandelingen over het huwelijk te belasten niet met ijver, ja met
dankbaarheid, gevolg te geven.
Men zou kunnen menen, dat een Nederlands staatsman,
vooral een die tot de Oranjepartij behoorde, dat wil zeggen de
partij die geloofde in oorlog met Spanje tot het uiterste, in het
huwelijksplan een poging zien moest om Engeland van Spanje
af te trekken. Inderdaad zag de Orangistische gemeente spon
taan de zaak zo in 3 en Sommelsdijk zelf liet zich herhaaldelijk
*) Archives, II, III, 198.
2) Al wat wij van dit incident weten, moeten we afleiden uit een
brief van Sommelsdijk aan Frederik Hendrik van 2 Febr.; Archives, II,
III, 191, vlgg., en uit het naschrift van zijn brief van 6 Febr. (a.w., 198).
Reeds Brill, in Arend’s Geschiedenis, III, V, 259 noot, heeft er de aan
dacht op gevestigd. De hevigheid van Sommelsdijk s toon doet onwille
keurig vermoeden, dat hij meende de Prins te moeten overtuigen.
3) Venetian Calendar, 1640—42, IIO.
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in die geest uit. Maar kon hij zich in ernst, na de ervaringen
die hij zo juist had opgedaan, daar iets van voorstellen? De
gunst van een dergelijke verbintenis was niet van de PrinsStadhouder tot de Koning, maar omgekeerd. 2 Al in Januari,
toen hij, ofschoon nog niet daartoe uitgenodigd, ook reeds zijn
best deed om Frederik Hendrik’s plan te bevorderen, had Sommelsdijk het aan Karei I zelf treffend juist uitgedrukt: 3
„Door dit huwelijk, kunt gij bij voorrechte aan u verbinden de
genegenheid en de belangen van Zijne Hoogheid en van de Verenigde Provinciën; terwijl, als gij u met een huis van groter
macht dan het uwe [Spanje] wilt verzwageren, gij van hun eer
zucht niets kunt verwachten, maar enkel de vriendschap van
uw dochter zult verliezen, die gij dwingen zult belangen te
huwen aan de uwe tegenovergesteld.”
Men kan niet beter aangeven, waarom een dynastieke be
trekking als die tussen Stuart en Oranje uit een nationaal
Nederlands oogpunt zo bedenkelijk was. In de volgende ge
slachten zou telkens weer het gevaar opduiken, dat uit die
betrekking een verhouding van onvrijheid voor het mindere
in aanzien van de twee verbonden huizen zou voortspruiten.
Heenvüet had trouwens opdracht om de Koning op de eerbiedigste wijze te verzekeren dat de Prins, zijn vrouw en zijn zoon
de grote gunst van deze verbintenis nooit vergeten zouden maar
dat hij, Frederik Hendrik, ze integendeel „door zijn diensten
erkennen zou wanneer het Zijne Majesteit behagen mocht hem
zijn bevelen te doen weten” ...4
*) B.v.: Archives, II, III, 161 en ao6.
2) Hoezeer het huwelijk voor de Stuarts een mésalliance was, voelt
men, als men het contrast opmerkt tussen de briefstijl van Frederik Hen
drik aan Karei I en omgekeerd. De Prins van Oranje schrijft: Sire, la
gracieuse lettre dont il a pleu a V.M. m’onorer.......
Je lui témoigneray tousjours par mes devoirs et très-humbles services que
je suis avec passion, Sire, de V.M. très-humble et très-obéissant serviteur.......
De Koning schrijft:
Mon cousin, vous verez.......
Je suis, mon cousin, vostre très-affectionné cousin.......
3) Archives, II, II, 161.
4) Geest, a.w., 91.
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Maar Sommelsdijk wilde tenminste nog éne voorwaarde
stellen. Hij wilde, dat men enkel de oudste dochter zou aan
nemen. Dan zou men althans de Spaanse huwelijken onmogelijk
hebben gemaakt, daar Spanje zich zeker niet tot de tweede
dochter zou vernederen, als de oudste aan een Prins van Oranje
kwam. Maar zeker wel juist om diezelfde reden wilde het
Engelse hof slechts over de tweede dochter onderhandelen.
Sommelsdijk ziet daarin de toeleg van de beide Koninginnen,
die de weg voor een Spaans huwelijk van de oudste willen
banen door een protestantse verbintenis van de tweede doch
ter. 1 Hij vreest zelfs, dat heel de onderhandeling slechts dienen
moet (evenals hij dat van het staatsverdrag dacht) om de Span
jaard over de brug te laten komen. 2 Als men enkel de tweede
dochter krijgen kan, zo zegt hij eindelijk, dan zou hij voor een
huwelijk met een Franse prinses zijn. 3 Zeker lag zulk een
verbintenis veel meer in de lijn van de staatkunde die Oranje
in die dagen vertegenwoordigde, maar Frederik Hendrik had
zijn hart gezet op het huwelijk met een koningsdochter, en
besloot de tweede dochter te nemen als de oudste niet te krijgen
was.
Toen de zaak dus in het laatst van 1640 in beginsel beklon
ken werd, was het de tweede dochter van Karei I, een kind
van vijf of zes jaar, die men aan Willem II als bruid toedacht.
De finale onderhandelingen werden nu gevoerd door een plech
tig gezantschap vanwege de Staten-Generaal
in December
1640 had Frederik Hendrik hun van zijn plan officieel mede
deling laten doen —; want de positie van de Stadhouder
naderde wel zozeer aan die van een vorst, dat men het huwelijk
van zijn zoon beschouwde als een staatszaak. Sommelsdijk, die
ook van dit nieuwe gezantschap deel uitmaakte, kon nu dan
ook met nog meer stelligheid dan vroeger verzekeren, dat men
zich met de vriendschap van de Prins van Oranje tevens die
van de Republiek verwierf. En toch zond Frederik Hendrik
x) Archives, II, III, si7.
2) Archives, II, III, sao.
s) Met Mademoiselle nl., de dochter van de hertog van Orleans, latei
bekend als la Grande Mademoiselle; — a.w., ai8.
10

tegelijk de heer van Beverweert naar Frankrijk, om daar, waar
het Engelse huwelijksplan begrijpelijkerwijze onrust wekte, uit
te leggen, dat het een particuliere zaak was, waarbij de staat
kunde van de Republiek niet gemoeid was.1
Hiermee was niet werkelijk in strijd dat het gezantschap, dat
in Januari 1641 in Engeland aankwam, inging op voorstellen
van Engelse zijde om een staatsverdrag te sluiten. Men hield
zich daarmee aan de populaire opvatting van de dynastieke
verbintenis: elk zodanig verdrag zou Engeland verder van
Spanje afgetrokken hebben. De vraag is maar in hoever de
koninklijke onderhandelaars wezenlijk de bedoelingen van de
Koning vertegenwoordigden, ja in hoever de Koning zelf op
recht was, wanneer hij tot zijn Parlement sprak2 alsof hij
in die richting dacht te gaan. De toonaangevende partij in dat
Parlement wilde zeker niet liever: maar wilde Karei iets anders
dan, zonder Spanje los te laten, de geprikkelde protestantse
opinie met de Oranjenaam wat neerzetten ? 3
Zijn binnenlandse moeilijkheden waren bezig de Koning over
het hoofd te groeien. Kort voor de komst van de Nederlandse
gezanten had hij zich genoodzaakt gezien na elf jaren opnieuw
een Parlement te beroepen, en dat Parlement (het Lange Parle
ment zoals het later heten zou) had dadelijk, zijn voordeel
doende met ’s Konings machteloosheid tegenover het Schotse
Covenant-leger, dat nog in het Noorden van Engeland lag,
een vastberaden aanval op de regeermacht ondernomen. Straf
ford en Laud waren reeds gevangen, Windebank en Finch ge
vlucht. Toch dacht Karei geen ogenblik ernstig aan een protes
tantse, anti-Spaanse politiek, die zijn nieuwe raadgevers uit
het Parlement als een triomf beschouwd zouden hebben. Inte
gendeel bleef hij in het huwelijk zien wat Sommelsdijk hem had

■*) Arend, II, V, 266. Deze zelfde verzekering had hij persoonlijk al
in Mei 1640 aan d’Estrades gegeven, blijkens een brief van hem aan
Amalia van 28 Mei 1640, uit Maldegem, uitgegeven als bijlage III bij
Geest, a.w.
2) Venetian Calendar, 124.
3) Arend, II, IV, 268.
II

voorgespiegeld, een middel om de dienstvaardigheid van de
Prins van Oranje te verwerven.
Groot als zij was, Karei I maakte zich van de macht van
de Stadhouder zeker nog een overdreven voorstelling.1 2Hij
dacht, en Sommelsdijk hielp hem niet uit de droom, dat de
Prins de buitenlandse staatkunde van de Republiek geheel naar
zijn hand kon zetten en dat hij in staat zou zijn hem kracht
dadig tegen zijn binnenlandse vijanden te helpen. Hij was er
nu dan ook voor te vinden om zijn oudste dochter aan de jonge
Prins van Oranje te schenken.
Deze overwegingen en bedoelingen nu waren wel degelijk in
strijd met de zo juist aan Frankrijk gegeven verzekeringen, en
trouwens ook met de opvatting van de Staten. Maar Frederik
Hendrik liet zich niet afschrikken. Terwijl Sommelsdijk opmerk
te, dat de verwarring en de verdeeldheid in Engeland zo groot
waren, dat men aan een staatsverdrag niet langer behoorde te
rtrnlcpn; 2 verbond het huwelijk de stadhouderlijke macht in
de Republiek niet met Engeland in zijn geheel, maar met éen
der daar om de macht strijdende partijen, en wel met degene
die er lange tijd het slechtst aan toe zou zijn. 12 Februari 1641
werd het contract getekend. 3
Toen de jonge Willem van Oranje in Mei overkwam en het
huwelijk met Maria werd gesloten, onderging de koninklijke
familie juist de diepe vernedering van het proces van Strafford.
Mary zelf, in weerwil van 'haar jeugd, die tegen de ver1)

Als Aitzema onder het volgend jaar (V, 336) het bezoek van de
aan Holland verhaalt, merkte hij met de hem eigen schamperheid
op, dat haar „veel wijs gemaeckt” scheen van „des Princen groot gesach
ende macht ende dat hij met deze Staet dede wat hij wilde”. Inderdaad was
men aan het Engelse hof van de macht van de Prins zoo onder de indruk,
dat de staatssecretaris Coke er begin 1639 een opmerking over maakte
aan Boswel], de gezant in Den Haag: „The building of the fort at Breda,
as it secureth that place, so it showeth what great power the Prince of
Aurenge hath amongst them”; R. O., St. P. For., Holland, 1552) Archives II, III, 403.
3) Het bepaalde o.m., dat de bruid tot haar twaalfde jaar in Engeland
blijven zou en dat haar bruidschat £ 40.000 zou bedragen, betaalbaar in
vier halfjaarlijkse termijnen. Green, Princesses of England, VI, 109.
Koningin
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moeienis van die beproeving slecht bestand was,1 had met
haar ouders heel de lijdensgeschiedenis in het Parlement bijge
woond. Een dag of wat vóór de huwelijksplechtigheid had het
Lagerhuis een „bill of attainder” tegen Strafford aangenomen;
een dag of wat erna volgde de veroordeling door het Hoger
huis. Nog voor Willem (die zijn bruid voorlopig nog moest
achterlaten) het land verliet, had de Koning het vonnis moeten
bekrachtigen en toezien, hoe zijn trouwste en bekwaamste die
naar werd ter dood gebracht. Het was waarlijk geen gelukkig
ogenblik om zich aan de Stuarts te verbinden. Het Engelse volk,
dat het protestantse huwelijk kort tevoren nog met geestdrift
begroet zou hebben als een teken, dat de Koning zich van Spanje
afwendde, keek nu wantrouwig toe, vrezend dat hij hulp tegen
zijn onderdanen bedongen had. 2
Sommelsdijk was er niet gerust op, dat men in Engeland het
huwelijk tussen de kinderen niet nog te gelegener tijd ongedaan
zou maken, daar men met zoveel hardnekkigheid weerstand
bood aan alle verzoeken, dat de negenjarige Maria haar echt
genoot naar Holland mocht vergezellen. Ook anderen vonden
dit verdacht. Zolang „de bruid niet in de schuit” was, oor
deelde De Groot’s zwager Van Reigersberch, 3 viel er op het
huwelijk geen staat te maken en dat was, betoogde hij, enkel
het voordeel van Engeland, dat nu steeds meer voordelen zou
x)

Archives, II, III, 430.
Het wantrouwen van het Parlement was in Maart zo toegenomen,
dat de commissarissen des Konings op het laatste ogenblik verlangden dat
de gezanten van de Prins genoegen zouden nemen met een informele en
geheime bekrachtiging van het contract: Archives, II, III, 400; vgl. ook
460. Baillie, de Schotse Covenanter, moet hetzelfde bedoelen, wanneer
hij 7 Mei 1641 (O.S.) uit Londen schrijft: „The precipitation of this
marriage is feared by manie”; Baillie’s Letters and Journals, I, 351.
3) Brieven van N. van Reigersberch aan De Groot (W. H. G.) 650.
Wat hem vooral argwaan gaf, was de zorg waarmee „men de princesse
intactam heeft willen houden, inderdaet ende in de opinie van alle de
werelt, die sal weten dat voor een halff uyre in presentie van den
Conynck, Coninginne, Ambassadeurs van Staet ende eenyge biscoppen is
geschiet, sijnde de Princesse in een dubbelt hemde onder ende boven toegenaeyt te bedde geleyt tusschen twee laeckenen, daer twee andere over
sijn gespreyt, daer den Prins in heeft gelegen”; 649.

*3

kunnen afpersen. En als er in Qctober sprake is van een nieuwe
zending naar Engeland, zogenaamd om een alliantie, in werke
lijkheid om de „domiductionem” te bewerken, vreest Van
Reygersberch, dat de Engelsen „die praem wat langer zullen
willen gebruycken” 1 en hij maakt zich bezorgd, dat de belan
gen van het land bij onderhandelen onder zulke omstandigheden
er niet te best af zullen komen.
Maar die bezorgdheid bleek onnodig. De gang der gebeur
tenissen was van dien aard, dat er Karei geen keus overbleef.
Het liep in 1641 met zijn zaak van kwaad tot erger. Eindelijk,
in het begin van 1642, verrichtte hij de daad, waardoor de
burgeroorlog ontbrandde. Hij moest beginnen met Londen te
ontruimen en zond zijn vrouw, Henriette Marie, met de Prinses
Royaal naar de nieuwe vrienden in Holland.

3De Koningin prest tot inmenging; Hol
land pal voor onzijdigheid C42—*43) ■

In de boodschap waarmee de gezant Boswell hun komst aan
de Staten-Generaal aankondigde, heette het, dat de Koning
zijn dochter overzond om zijn genegenheid tot deze landen te
vertonen en dat de Koningin meekwam om haar te vergezellen.
Inderdaad was vrees voor de veiligheid van zijn vrouw, de
Katholieke, wier krachtige persoonlijkheid haar tot de ziel van
de anti-parlementspartij had gemaakt, de voornaamste drijf
veer tot Karel’s besluit. Het was een vlucht. Tevens wilde Marie
Henriette beproeven om hulp te verwerven in Nederland. In
plaats van de bruidschat mee te brengen, die bij het huwelijks
verdrag was vastgesteld, voerde zij de kroonjuwelen over om
die in Holland te belenen. Bovendien moest zij trachten krijgs
behoeften naar Engeland verscheept te krijgen en vergunning
te bekomen voor Engelse officieren en manschappen in dienst
der Staten om zich onder de vanen van de Koning te begeven.
1)
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A.w., 674.

HENRIETTE MARIE

De twee vorstinnen, die (in Maart 1642) onder zo droevige
omstandigheden in ons land aankwamen, werden met groot
uiterlijk eerbetoon ontvangen. Hun koninklijk bloed was nu
het enige wat zij het Huis van Oranje brachten. Met zoveel te
groter ijver zorgde Frederik Hendrik ervoor, dat het gehuldigd
werd. Als wij een royalistisch Engels schrijver uit die tijd mogen
geloven, ging hij zelf voor door aan zijn schoondochter, toen
een kind van tien of elf jaren, „steeds een eerbied te bewijzen
meer als van een onderdaan jegens zijn soeverein dan de vrijheid
van een vader jegens zijn kind”. 1 Het ceremonieel volgens het
welk de Prinses Royaal behandeld moest worden nu zij eenmaal
aan de Oranjes was uitgeleverd, werd trouwens door hemzelf
tot in bizonderheden geregeld, en was er geheel op berekend
om haar hoge rang gedurig te doen uitkomen. 2 Ook van
Engelse kant was ervoor gezorgd, dat die geëerd zou worden.
Het was geen klein huishouden dat men nodig geacht had
voor de Koningsdochter. In het huwelijkscontract was bedon
gen, dat zij veertig Engelse dienaren mocht hebben, over de
aanstelling waarvan tussen twee haakjes de Oranjes niets te
ze§Ken hadden, ofschoon zij hun onderhoud moesten bekostigen.
Aan het hoofd van haar huishouden had krachtens de bevoegd
heid die het contract hem gaf, Karei I weliswaar een Neder
lander gesteld, 3 diezelfde Heenvliet, die door Frederik Hen
drik voor de onderhandelingen over het huwelijk was gebruikt.
Maar Heenvliet, een echte „Streber”, — hij was de zoon van de
Leidse professor in de theologie Van den Kerckhoven en had

1) May, Life of Duke of Gloucester and Princess Mary, 1661 ; aan
gehaald bij Green, Lives of the Princesses of England, VI, 128.
) Agnes Strickland, Lives of the last four Princesses of the Royal
House of Stuurt, 28. — De historische appreciaties van Miss Strickland
zijn zo mogelijk nog vermakelijker dan die van Miss Green, maar ook zij
heeft enige archiefstudie gemaakt.
3) Bij acte van 10/20 Febr. 1641/2; Rawlinson Letters A, CXV, Bodleian Library, Oxford. In dat deel van de Rawlinson Letters bevinden zich
de brieven door de Oranjes en de Stuarts gericht aan Heenvliet en zijn
vrouw, alsmede enkele officiële stukken van persoonlijk belang voor die
beiden.

2
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zelf de heerlijkheid Heenvliet aangekocht — had een onder
pand gegeven voor zijn verknochtheid aan de Engelse koningsfamilie. Zijn eerste vrouw was in Maart 1640 gestorven,1 en
nu was hij juist in het huwelijk getreden met een aanzienlijke
Engelse, een weduwe, Lady Stanhope (zij bleef zich zo noemen
ook na haar huwelijk met Heenvliet) ; al zijn ambities waren
gericht op Engelse titels en Engels bezit. Lady Stanhope werd
tegelijk 2 aangesteld tot goevemante van de jonge bruid.
Het gevolg van tachtig personen waarmee Maria uit Enge
land kwam, was nog bescheiden vergeleken met de driehonderd
volgelingen waarvan volgens Aitzema haar moeder omstuwd
was. Frederik Hendrik betaalde voor die hofstoet — want het
kwam meest op hem neer — met gelatenheid. De Staten waren
wel eens ongeduldig over hun aandeel, als de Koningin „om
haer te diverteeren” met een gevolg van 600 monden (heet het
nu, maar daar was het hof van de Stadhouder vermoedelijk
bijgerekend) „tot coste van het lant” de provincie doortrok. 3
Het volk vergaapte zich aan de Engelse koningspracht. Vooral
de feestelijke ontvangst te Amsterdam, waar de vorstinnen ver
gezeld van de Stadhouder en zijn zoon in Mei een bezoek brach
ten, heeft indruk gemaakt. Bij de allegorische vertoningen, die
naar de smaak van de tijd de feestelijkheden opluisterden,
werden de huwelijken van Gelderse en Hollandse graven met
Engelse princessen opgehaald: zo werd Oranje al dadelijk op
éen lijn gesteld met de voormalige soevereinen des lands. Vondel
juicht van harte mee en noemt de konings- en prinsekinderen
in éen adem:
... hen die van Godt tot Goön zijn ingewijt
Ten dienst van ’t algemeen ...
Zelfs Hooft, de regentenzoon, schrijft in de opdracht waar
mee hij juist in dit jaar zijn Historiën aan de Prins toe
wijdde en waarin een toespeling op de „Koninklijke Bruidegom
natuurlijk niet ontbreekt, ’s Prinsen „onderdaan”, alsof hij de
1)
2)
3)
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Van Reygersberch’s Brieven, 605.
Rawlinson Letters.
Van Reigersberch aan De Groot, a.w., 7*9*

soevereiniteit van de Staten voor het ogenblik vergeten was!
Dit alles was wat Frederik Hendrik zich had voorgesteld. Maar
er waren lelijke schaduwzijden. Niet alleen toonde zich de
koningsdochter een ver van gezeggelijk lid van het gezin der
Oranjes — nog vóór het jaar 1642 om was, gingen er in Enge
land geruchten over een hevige uitbarsting waarin het kind aan
haar schoonmoeder haar „verachting, haat en ongenoegen” 1
getoond zou hebben —, de indruk op het volk was lang niet
onvermengd. Het mocht zich vergapen, dat nam niet weg dat
de paapse Koningin ver van populair was. De verwachting dat
het huwelijk iets doen zou om Karei I tegen Spanje te stellen
was bedrogen: integendeel was het duidelijk dat hij op Oranje
zocht te leunen tegen zijn protestantse onderdanen. Men volgde
de gebeurtenissen in Engeland met belangstelling2 en het
spreekt wel van zelf, dat de sympathie vrij algemeen aan de
kant van het Parlement was.
De religieuze factor alleen moest dat al ten gevolge hebben.
De parlementaire partij was, en werd vooral toen de burger
oorlog eenmaal was uitgebroken, presbyteriaans, d.w.z. dat haar
opvattingen van dogma zowel als van kerkbestuur geheel over
eenkwamen met die van de Nederlands Hervormde Kerk. Tus
sen de Presbyteriaansgezinde Engelse en Schotse en de Calvi
nistische Nederlandse theologen bestonden intieme persoonlijke
betrekkingen. Voetius was door zijn sympathie met de Puritei
nen tot een reis naar Engeland gedreven. 2 Zelfs een man als
Rivet, de goevemeur van Willem II, een geestverwant van
Voetius trouwens, kon tijdens zijn verblijf in Engeland wegens
het huwelijk van zijn leerling zijn sympathie met de Parlements1) Venetian Calendar, 164a—3, 169.
) Uit het jaar 1642 alleen vermeldt Knuttel een kleine zeventig pam
fletten betrekking hebbende op de geschillen tussen de Koning van Enge
land en het Parlement, meest vertalingen van declaraties, proclamaties,
justificaties van beide partijen.
) A. C. Duker, Gisbertus Voetius, II, 232. Het is jammer dat de heer
Duker Baillie’s Letters and Journals niet gekend heeft (ik heb ze trouwens
bij geen enkel Nederlands historicus ooit aangehaald gezien), want daarin
staan over Voetius’ betrekkingen met de Schotten allerlei bizonderheden.
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partij niet verkroppen.1 ’t Is waar dat hij er nimmer openlijk
uiting aan dorst geven, 2 maar minder nauw met het hof ge
lieerde predikanten waren niet zo angstvallig. Vooral de Zeeuwse
Synode uitte zich meer dan eens met niet weinig nadruk 3 en
haar brieven waren zeer welkom aan de presbyteriaanse partij
voor haar strijd zowel met de Episcopalen als de Independenten.
Ze werden trouwens ingegeven door een Schots predikant te
Middelburg, predikant van de Schotse stapel, door wie de
Schotse Presbyterianen voeling hielden met de Nederlandse her
vormde kerk.4 Ook de Zuid-Hollandse Synode vernam in
1645 „met blijtschap” dat de kerkvergadering te Westminster
een „seecker project van kerckelicke regieringe — genoeghsaem
in de meeste poincten overeencomende met de regeringe der
Gereformeerde kercken hier te lande —” 6 aan het Parlement
had aangeboden. En in die jaren 1644 en *45 gaven de Neder
landse hervormden niet alleen met woorden blijk van hun sym
pathie met de zaak van hun overzeese geloofsgenoten. De Neder
landse kerk gaf haar sanctie aan een collecte voor „de bedroefde
protestanten in Yerland”, die 300.000 gld. opbracht. 6 Later,
toen onder de invloed van de opkomst van het Independentisme
en van de oorlog met de Engelse Republiek de geestdrift be
koeld was, herinnerde een pamfletschrijver zich met bitterheid,
dat „wij baden voor haar in de kerken”, en hij verweet „de
rebellen” meteen, dat zij het geld in ons land voor hen bijeen
gebracht in de strijd tegen hun wettige soeverein gebruikt had-

i) „We have mett at length sometimes with Dr. Rivett: he is one
fullie in our minds and against the Bishops”; Baillie, I. 351ü) Ofschoon Baillie hem daartoe liet aansporen: a.w. II, 169, 181.
*) Aitzema, V, 595 vlgg.
4) William Spang, neef van Robert Baillie en een van diens meest
geregelde correspondenten: zie Bailhe’s Letters and Journals, II, 75, ”5,
180. Op de laatste plaats blijkt, dat Spang soms ook voor het drukken
van de stukken die hij inspireerde zorg droeg. Vermoedelijk wordt daar
gedoeld op Knuttel 4990*
„ ,
_ .
5) Knuttel, Acta der particuliere Synoden van Zuid-Holland (R.G.r.J,
II, 5058) A.w., 466, 504.
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den.1 Of de milde gevers daar in de jaren '44 en '45 zelf
zoveel op tegen gehad zouden hebben, is te betwijfelen.
In ieder geval konden de bisschoppen en hun ceremoniën
aan de Nederlandse Calvinisten niet anders dan hatelijk voor
komen en de paapse Henriette Marie was niet de geschikte
afgezant om ze aannemelijk te maken. Juist de predikanten
dus, anders de trouwste aanhangers van het Oranjehuis, maar
die het met Frederik Hendrik’s wereldsheid en die van zijn
beschermelinge, de Koningin van Bohemen (ook een Stuart!)
toch al dikwijls slecht konden vinden, 2 schudden over de con-

1) Ernstig gesprek ... tusschen drie personen, 1652 (Knuttel 7256), 35.
In De Nederlandsche Nijptang, 1652, (Knuttel 7251), 13, dezelfde be
schuldiging.
2) Ik vind b.v. in St. P. For., Holland, bundel 155, een brief van
Samson Johnson, „from her My’s Court at The Hague” (van de Knnmgir.
van Bohemen nl.) aan Laud, de Aartsbisschop van Canterbury, van 5 Dec.
1639, waarin hij schrijft:
»The consistorye in this towne have done all they could for suppressing
of the French players licenced by the magistrate and protected by the
P(rince) of Orange as his servants, but their invectives for condemning
of all stage-players or the like shewes have bin soe intemperate in theyr
pulpitts, that they ar gon backward rather than forward; all the preachers
were with the P(rince) of Orange to represent the unlawfullness but it
seemes used noe such argument that could worke on him, his counsell was
that they should preach better and the playes would be less frequented:
they came also to her Ma.tye and desired shee would forbeare going j her
Ma.tye told th'em that shee conceaved twas a pastime that might be
lawfully used and shee would use her discretion, and wondred at their
incivilitye: I had nothing to doe in the business, they came not to me, but
formerly they desired me to preach against barenecks, by season her Ma.tie
uses to goe toe, which I refusing as beeing not sent to teil her Ma.tie how
to dress herself, they lett me pass in this business; beside there has been
a proposition made to the consistorye here by the persons of best qualitye
that they might have organs for to play with the psalms as in some townes
of these countryes, but they plainly denyed it”.
De feesten aangericht ter ere van Henriette Marie gaven soortgelijke
aanstoot: zie Knuttel 4869. — Tot in de tijd van zijn diepste vernede
ring toe bleef Karei eisen, dat de hand gehouden zou worden aan de bepa
lingen van het huwelijkscontract, die de episcopaalse godsdienstoefening
aan het hof van zijn dochter waarborgden. 6/16 Aug. '47 schreef hij, naar
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nectie met Stuart het hoofd. De religieuze factor sloot in Enge
land juist zo bij de politieke aan als dat in onze eigen vrijheids
oorlog het geval was geweest — een herinnering daaraan was
een van de geliefkoosde middelen van de propaganda der parlementspartij in ons land,1 een middel dat zeker te beter doel
trof, omdat men wist hoe Karei I, zolang hij ach onafhankelijk
genoeg gevoeld had, tot Spanje had geneigd.
Maar met dit anti-despotisme van de traditionele, Calvinis
tische en democratische soort verbond zich nu het republikeinse
gevoel van de regentenklasse, dat zich al aanstonds uitte in een
onwil om de milde schenkingen aan het jonge paar te doen,
waarop de Prinsemannen hadden gerekend2 en dat men in
de bitsige, schampere opmerkingen van Aitzema over de pre
tenties van de Engelsen, hun geldgierigheid, en dergelijke, weer
spiegeld vindt. 3 De heren Staten bogen voor de Koningin,
zij kusten de zoom van haar kleed, 4 maar zij voelden zich niet
temin ontstemd over de royalistische invasie en dat gevoel werd
er niet beter op als men bedacht, en weldra zien kon, dat het
niet maar een in de grond onschadelijke, hoe dan ook hinder
lijke vertoning was, maar een zet in het spel van de Prins van
Oranje. 6
Op den dag van de aankomst der vorstinnen zou al een
aanleiding van het bericht dat er te dien opzichte verschil van mening aan
dat hof zelf bestond, uit Stoke strenge instructies in die geest aan Heenvliet
(Rawlinson Letters.)
1) Knuttel, 4870; Lettres inidites de Henriette Marie, publiées par
De Baillon, 66.
2) Volgens Van Reygersberch (a.w., 707) hadden de gezanten in Enge
land „al liberael gesproocken, wel van 50000 gld jaerlijckx, dan sonder
weten ende last van die het souden moeten betalen... Hollant, siende
veele provintiën tot haren coste de liberale willen speelen, sijn geresolveert
hetgene sy willen geven, apart ende op haer selven te geven, latende de
andere dan haer miltheyt oock gebruycken”.
s) Zie b.v. hiervóór, bl. 12, noot 1.
*) Aitzema, V, 335.
B) „Veele sien nu eerst het gevolch van dese alliantie , schrijft Van
Reygersberch 24 Maart 1642, a.w., 708, en hij voegt er aan toe: „en noch
sien sij het niet al”.
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twist uitgebroken zijn; het verhaal1 is te karakteristiek om
niet over te vertellen. Een souper werd gegeven waar be
halve de Engelse gasten Staatse officieren en Hollandse regen
ten aanzaten. De gezondheid van de Prins werd gedronken vóór
die van de Staten-Generaal, zeker een uiterst onregelmatige
manier van doen, waaraan de aanwezige regenten dan ook
grote aanstoot namen, verklarend dat de Prins hun dienaar
was en in hun soldij stond. Hierop antwoordde een Frans kavalerie-kapitein, dat een vorst, die zo juist zijn zoon had uitgehu
welijkt aan „een dochter van Engeland, kleindochter van Frank
rijk”, zich schamen zou om te moeten doorgaan voor de dienaar
van brouwers, bakkers en viltmakers. Een proces zou uit de
twist zijn voortgekomen. Hoe zien wij in een verhaal als dit
de tegenstelling tussen Oranje en de oligarchie verscherpt!
Inderdaad wekte de koninklijke verbintenis algemeen wan
trouwen, dat de Stadhouder naar de soevereiniteit stond. 2
Zoveel te scherper zag men toe op zijn buitenlandse politiek.
En hier vonden — zeldzaam feit in onze geschiedenis — de
oligarchie en de Calvinistische volksmassa elkaar in een gemeen
schappelijke afkeuring. Gegeven de eigenaardige staatsinrich
ting van de Republiek, konden — ik wees daarop al —
alleen de Staten van Holland zich er metterdaad tegen ver
zetten. Maar zij konden daarbij rekenen op veel meer morele
steun dan in de meeste van hun conflicten met de Prinsen
van Oranje. De eerste vrucht van Frederik Hendrik’s dy
nastieke triomf was dus niet alleen dat de oppositie van
de Staten van Holland tegen de stadhouderlijke macht nieuw
leven werd ingeblazen,3 maar ook dat zij tegenover hem
x) Bij Green, Princesses of England, VI, 129. De bronopgave is niet
zeer bevredigend: „Letter of La Fin, page of the Prince of Orange, to his
brother, ioth March, 1641”. De datum is blijkbaar oude stijl: 20 Maart
1642. Ook zijn sommige details blijkbaar apocrief. Zo wordt er gesproken
van een gerechtshof der Staten-Generaal in Den Haag. — De brief komt
voor in Somers Tracts, IV.
2) Zie Aitzema, C, 467; Archioes, II, IV, 166 (getuigenis van Franse
diplomaten).
3) N. van Reigersberch schrijft in Nov. 1643 aan De Groot (a.w., 740),
dat „de jegenwoordyge vigeur van veele haer oorspronck neempt meer
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als de verdedigers van een nationale staatkunde verschenen.
Het ging om een kwestie van niet gering belang: of men in
de strijd tussen de Koning van Engeland en zijn Parlement, die
in Augustus 1642 openlijk uitbarstte, ontijdig zou blijven dan
wel partij zou kiezen voor, of althans onderhandse steun ver
lenen aan, de Koning. Holland was machtig genoeg om de
ontijdigheid als de officiële politiek van de staat te doen
erkennen; 1 het was trouwens al te onmiskenbaar het werke
lijk nationaal belang. Maar Frederik Hendrik was machtig
genoeg om met medewerking van de meeste kleinere gewesten
en van sommige Generaliteitsambtenaren en -colleges de offi
ciële politiek gedurig tegen te werken en te ontduiken. Het resul
taat was, dat men de Koning in zijn nood niet de afdoende hulp
bezorgde waarop hij gerekend had, zodat men op den duur
zijn ondergang niet kon voorkomen, 2 maar dat men toch het
Parlement reden genoeg gaf tot hevige ontstemming. 3
De voornaamste zorg van Henriette Marie en haar raad
gevers tijdens hun verblijf in Nederland was om de Koning in
staat van tegenweer te stellen, om hem aan geld, troepen en
ammunitie te helpen. Frederik Hendrik verleende daarbij kostuyt ombrage door de Engelsche saecken ende religionsinsichten als vaste
gronden van staet ende vrijheyt.” Van Reygersberch, een remonstrants
gezind republikein zoals een zwager van De Groot betaamt, keurt de En
gelse politiek van de Stadhouder af zo goed als een ander, maar hij be
treurt dat de nieuwe „vigeur” tegen ’s Prinsen overmacht geen vaster
beginselgrondslag heeft. Met de „religionsinsichten” bedoelt hij natuurlijk
de Calvinistische sympathieën met het Presbyteriaanse Parlement, die hem
en De Groot geenszins aanstonden.
1) 26 Juli 1642 hadden de St.-G. reeds aan hun gezant Joachimi ge
schreven, dat hij mocht „verseeckeren, dat haer Ho. Mo. haer niet en
melleren met de domestijque swaricheden van het Rijck ende dat desen
Steat sich te dien opsichte neutrael hout”; S. Muller Fzn., Mare Clausum,
318, noot 3.
2) „II ne faut pas que le Prince laisse périr le Roy”, had de Koningin
gezegd tot Heenvliet in Jan. 1642; Archives.
3) Joachimi (Br. Mus.: vgl. hierna, 27 noot 1) had gedurig hevige
klachten over te brengen. Hij kon daarop slechts antwoorden met de
resolutie waarin de neutraliteitspolitiek was neergelegd. Dit gaf echter wei
nig voldoening, omdat in die eerste tijd de Staten-Generaal schenen te
menen, dat het toelaten van de uitvoer van wapenen, neutraliteit was.
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bare steun. Hij was de enige macht op het vasteland, bereid
om zich voor de zaak des Konings in te spannen — Henriette
Marie wist heel goed, dat zij van de regering van haar broer
de Koning van Frankrijk niets te verwachten had — en zonder
zijn hulp zou Karei I, geheel van geld en krijgsbehoeften ont
bloot, het zeker zo lang niet uitgehouden hebben.
Wat Frederik Hendrik deed, was inderdaad niet gering. Niet
alleen getroostte hij zich zonder klagen het onderhoud van de
talrijke en veeleisende hofstoet van Henriette Marie, hij begon
ook dadelijk te trachten op zijn eigen crediet een som van
300.000 gulden voor haar op te nemen, en dat alles, terwijl zijn
inkomen toch al nauwelijks toereikend was voor de voet waarop
hij leefde1. Als opperbevelhebber van het Staatse leger kon
hij de Koning bovendien grote diensten bewijzen door Engelse
officieren die onder hem dienden, verlof te geven zich bij het
koninklijke leger te voegen. 2 In Augustus 1642 ging zo de
man die Karei s meest succesvolle bevelhebber zou worden, zijn
neef Prins Rupert van de Palts, met zijn broer Maurits en een
gevolg van wel honderd officieren. Frederik Hendrik had zelfs
een oorlogschip van het land tot hun beschikking gesteld, toen
het moeilijk bleek om transportgelegenheid te vinden. 3 Ook
liet hij (in weerwil van het tegenstribbelen van de verantwoor
delijke ambtenaar 4) aan de royalisten kanonnen uit ’s lands
magazijn verkopen.
4) Zie de brieven van zijn tresorier Volbergen in Worp’s Briefwisseling
van Const. Huygens, III, passim. Het kostte Volbergen grote moeite om de
ƒ 300.000 in Amsterdam te vinden. Men moest zich een rente van 7 %
getroosten.
2) Hoe geheel afhankelijk men in zulke gevallen van zijn gunst was,
komt goed uit in mijn artikel Troepen lichten en schepen
huren in de dagen van Frederik Hendrik, Nijhoffs Bijdra
gen, 1918.
) Eva Scott, Rupert Prince Palatine, 59, vermeldt de naam van de
kapitein van het door de Prins beschikbaar gestelde schip: Coulster; zie
over hem nog hierna, 45, noot a. N. van Reigersberch, a.w., 728, schrijft 30
Juni 1642 dat Robert en Maurits „gisteren” „met een gevolch wel van
hondert officieren” naar Engeland vertrokken; dat moet de eerste mislukte
poging om over te steken zijn, die Miss Scott echter ook in Augustus stelt.
*) Archives, II, IV, 40.
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Maar dit was niet genoeg. Een van de voornaamste zaken die
de Koningin bij ons te lande te behartigen had, was het belenen
van de kroonjuwelen, die op een gezamenlijk bedrag van
1.265.300 gulden geschat werden.1 Het was geen gemakke
lijke onderneming. De bankiers vonden de stenen te groot, zij
deden in het algemeen ongaarne zaken met vorsten, maar het
grootste bezwaar was, dat het Parlement bij Joachimi ernstig
geprotesteerd had, dat het de Koningin niet vrij stond over de
kroonjuwelen te beschikken. Heenvliet, die ook in Holland
aan de Koningin vanwege de Prins was toegevoegd (de
Prins zelf stond sedert Juni met het leger te velde), hielp wat
hij kon met zijn voorspraak bij mannen van ervaring en invloed,
maar het was weldra duidelijk, dat de zaak onmogelijk was.
Tenzij ... de Prins de juwelen op zijn eigen naam in Amsterdam
wilde laten belenen. Dit was dus zich dwars over een protest
van het Parlement heenzetten. Heenvliet had eens aan de
Koningin betoogd,2 dat openlijk uit de magazijnen wapens
verschaffen niet aanging, terwijl men zich juist opmaakte tot
bemiddelen 3; dat dit zou zijn „procéder contre la foy publique
et tout honneur”. Of het veel loyaler of eervoller was dat be
dektelijk te doen, laat ik daar, maar het belenen der kroon
juwelen te Amsterdam op ’s Pruisen naam — want Frederik
Hendrik zwichtte voor de smeekbeden der Koningin, die
Heenvliet hem getrouw overbriefde — was een vrij openlijke
daad.
Was het de kracht van die pathetische bezweringen, waren
het de verwijten misschien die de hooghartige en hartstochte
lijke Henriette Marie niet spaarde, waardoor Frederik Hendrik
zich liet bewegen? Meer uitwerking dan het beroep op de
bewezen gunst, nu het jonge prinsesje immers onherroepelijk
aan de Oranjes was uitgeleverd, 4 meer ook zeker wel dan de
1) Aid., 5a.
2) Archives, II, IV, 39.
3) Over de bemiddeling hierna, 31 vlgg.
4) n. van Reigersberch had dadelijk toen dat geschied was, geschre
ven : „daer den Staet dat goet uyt sal genieten dat de bruyt sijnde in de
schuyt men minder schoon op sal hebben te dienen”; a.ui., 701.
24

aandrang die het kind zelf op aansporing van haar radeloze
ouders soms moest uitoefenen,1 had de voorspiegeling van een
nieuwe weldaad. Als de Prins en Amalia van Solms (want van
haar ijver wordt telkens uitdrukkelijk gewaagd2 en het is bekend
genoeg, hoe eerzuchtig zij was) — als de Prins en Prinses van
Oranje zich zo uitsloofden om de Koningin voldoening te geven,
als zij zich haar hevigheden en haar dreigementen lieten wel
gevallen, als zij de Republiek telkens op de rand van een breuk
met het Parlement brachten en zich een bittere twist met de
Staten van Holland getroostten, dan was het vooral om het
vooruitzicht dat men hun voorhield van nog een huwelijk, van
een huwelijk tussen de Prins van Wales en hun dochter Louise
Henriette.
Hun dochter Koningin van Engeland, zelfs in de benarde
omstandigheden waarin de Stuarts verkeerden, leek hun dat al
die onaangenaamheden en zelfs het tanen van de populariteit
van de Oranjenaam bij het Calvinistische volk wel waard. 3 In
Engeland nog had Henriette Marie er Heenvliet al over ge
sproken. Nu werkten zij en haar raadgevers, Goring, Jermyn, er
gedurig mee om de Prins naar hun hand te zetten. Jermyn,
schrijft Heenvliet, dringt aan op de juwelenzaak en op verlof
voor officieren en soldaten; „il mesle tousjours parmy son dis
cours 1’affaire que V.A. s^ait”.4 En hij deed het niet heel
delicaat ook, maar zei cruweg, „dat men het een voor het ander
zou doen, en niet voor niets”. Daarom, als men tenminste een
) „Dearest Daughter, I desyre you to assist me to procure from your
Father in Law the loane of a good ship to be sent hither to attend my
comrnands. It is that I may safely send and receave Expresses to and from
your Mother”; aldus een brief van Karei aan Maria in de Rawlinson
Letters; de dagtekening „Newcastle, 16/26 September 1646” moet ver
keerd zijn: het moet zijn 1642.
2) B.v. Archives, II, IV, 43.
s) „De Prins weet, hoezeer sedert de verbintenis van zijn zoon met
Prinses Maria van Engeland zijn gezag geleden heeft, als gevolg van wat
hij voor de belangen van die kroon heeft moeten doen”: aldus Zuanne
Zon, de Venetiaanse gezant in Engeland, 31 Dec. 1642: Venetian Calendar, 1642—3, 220.
*) Archives, II, IV, 49.
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ogenblik afziet van zijn persoonlijke belangen,1 was Heenvliet
steeds zo bang voor het ongenoegen van de Koningin, daarom
„verontschuldigde” hij de Staten van Holland2 en gaf hij zo
hoog op van ’s Prinsen goede gezindheid. En daarom deed de
Prins, zoals hijzelf verklaarde, „het onmogelijke” om haar ter
wille te zijn. 3
__ . .
De voornaamste kwestie tijdens het verblijf van de Koningin
in Holland na de belening der juwelen, de kwestie ook waarover
het tot de eerste ernstige botsing kwam tussen de Prins van
Oranje met zijn afhangelingen en de Staten van Holland, ging
over het uitvoeren van de wapenen en munitie voor de Koning
in ons land gekocht, en daarmee hing samen de houding aan
te nemen tegenover een afgezant, die het Parlement kort na
het uitbreken van open vijandelijkheden begin September 1642
naar Den Haag zond. Heenvliet was ontdaan over de opwin
ding, waarin het verschijnen van „die persoon” de Koningin
bracht, een opwinding die nog erger werd, toen de Staten-Generaal hem weliswaar niet in een volle vergadering, maar toch
door gedeputeerden uit alle gewesten, ontvingen en kennis
namen van zijn boodschap, waarvan het voornaamste een klacht
was, dat een aantal met munitie voor het leger des Konrngs
geladen schepen uit de Nederlandse havens gereed was en dat
verscheidene op dat ogenblik klaar lagen om te vertrekken. De
meerderheid van de Staten-Generaal had zeker met dan sdioorvoetend die stap gedaan, ze had eerst uitvluchten gezocht om
aan de noodzakelijkheid te ontkomen, en onmiddellijk erna had
ze om de indruk te verzachten, een doortrekkend gezant van
de Koning met de grootste plechtigheid in haar midden ont
vangen. 4
April 1645 verhief Karei I hem tot baron met de titel baron de
Kerckhove. Jermyn schreef daarop aan Digby, dat dit niet genoeg was,
aangezien de Koningin in Holland „upon the important services she received from Heenvliet” een titel beloofd had, die op zijn zoon bij Lady
Stanhope zou overerven. 7 Juni 1649 loste Karei II de belofte m door die
zoon zelf tot baron Wotton of Marley te verheffen. (Rawhnson Letters.)
2)
S)
±)
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Archives, II, IV, 43.
Lettres de Henriette Marie,
Arend, a.w., II, V, 383.

40a.

Toch is het geen wonder, dat men het Parlement niet voor
het hoofd durfde stoten. Het voerde nu over het grootste, althans
het aanzienlijkste deel van Engeland het feitelijk gebied en wat
voor onze staat het voornaamste was, het was in het bizonder
machtig ter zee. De Parlementspartij toonde zich vooral niet
minder ijverig dan de Koningen geweest waren om voor de
handels- en koloniale belangen van Engeland op te komen. In
de correspondentie van Joachimi1 (die zich overigens zo min
mogelijk met het Parlement inliet), wordt gedurig verslag ge
daan van klachten en dreigementen die de nieuwe machtheb
bers over zulke zaken tot hem richtten. De Prins en zijn aan
hangers, die zich anders de Hollandse handelsbelangen niet in
de eerste plaats aantrokken, lieten niet na om hieruit waar
schuwingen te putten dat men toch het Engelse Parlement niet
tot macht zou laten komen. 2 De Hollanders meenden, dat de
kittelorigheid van het Parlement op die punten veroorzaakt werd
door de onbillijke en krenkende bejegening die het van de
Orangistische Staten-Generaal ondervond. Zij wilden dan ook op
de klachten van Strickland — zo heette de Parlementsgezant —
achtgeslagen hebben, en wel wetende dat van de StatenGeneraal geen kloek handelen in deze te verwachten was, namen
de Staten van Holland de zaak zelf in handen en lieten de
schepen, die Strickland had aangewezen en die alle in Hollandse
havens lagen, zelf aanhouden.
Hierover nu was de Koningin woedend en zij liet zich geens
zins bedaren door de omstandigheid dat de Hollanders, eenmaal
aan het onderzoeken geslagen, ook schepen voor het Parlement
aantroffen en die vasthielden met de andere, omdat zij, naar
zij zeiden, onzijdigheid wilden betrachten. 3 Die gelijkstelling
kwam haar juist zo beledigend voor. Engeland was voor haar
Karei I, en het Parlement niets dan een troep rebellen. Met
1) Die ik in de ige-eeuwse kopieën op het Brits Museum gelezen heb.
2) Vgl. hierna, 36, noot 3, en 39.
3) Archives, II, IV, 71. De Hollanders waren vooral verstoord door het
gerucht, dat er „canons d’état” aan boord waren. Er werden er geen
gevonden, maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat het gerucht geen
grond had.
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de hevigste klachten en verwijten riep zij Frederik Hendrik te
hulp. „De staat” (verklaarde zij aan Heenvliet) „heeft beloofd,
dat de huwelijksverbintenis niet enkel het huis van Z. H. zou
aangaan, maar ook de staat; maar hun doen is heel anders.
De Prins, op die wijze aan de dubbelzinnige verzekeringen
van Sommelsdijk herinnerd, kon wel niet minder dan vinden
dat de Hollanders verkeerd gehandeld hadden, 2 maar hij kon
toch ook de neutraliteitspolitiek niet keren. Formeel gesproken
mocht er iets voor te zeggen zijn, dat de Republiek slechts tegen
over de Koning door tractaten gebonden was, 3 maar in wer
kelijkheid was het onmogelijk de Koning nog met Engeland te
vereenzelvigen, toen de macht van het Parlement zulk een tast
bare grootheid was geworden. Holland had in deze dan ook
doorlopend de steun van Zeeland, te merkwaardiger als men
bedenkt hoe sterk door het Eerste-Edeleschap en de vazalsteden
Vere en Vlissingen de positie van de Stadhouder in de Staten
van dat gewest was. De ontstemming over de wijze waarop de
Staten-Generaal zich door de Prins lieten gebruiken, was zo
hevig dat er van een nauwere aaneensluiting tussen de twee
westelijke provincies en van afscheiding gesproken werd. De
Raadpensionaris van Zeeland kwam in de Staten tot hoge
woorden met ’s Prinsen vertegenwoordiger, De Knuit. 4 Maar
ten slotte was ’s Prinsen politiek toch zo onmogelijk, dat hij ze
f) Archioes, II, IV, 69.
a) Brief aan Heenvliet, Archives, II, IV, 75.
3) N. van Reigersberch, a.w., 727, schrijft b.v.: „Inderdaet is de allian
tie met den Coninck gemaeckt, die hoe men wapenen weygeren kan, in
rechten niet vast te maecken is”. Hij zegt ook, dat Amsterdam en Rotter
dam in de Staten van Holland tegen een provinciaal uitvoerverbod waren
(in Juni 1642) „onder pretext de commercien vrij moeten wezen”.
4) Venetian Calendar, 1642/3, 195= bericht uit Holland, November
1642. Hierin wordt ook van de Zeeuws-Hollandse afscheidingsplannen ge
waagd. De schrijver beweert zelfs dat Van Stavenisse en De Knuit hand
gemeen zouden geweest zijn. Berichten van deze soort beschouwt men
allicht met enig wantrouwen. Dit echter vindt zekere bevestiging m een brief
van H. de Hubert aan Huygens, uit Middelburg, 27 Januari 1643, waarin
hij meldt dat tussen Knuit en de Raadpensionaris een verzoening tot stand
gekomen is, ofschoon er wel iets zal blijven zitten: Briefwisseling van
Huygens, R. G. P-, III> 3^7*
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in de Staten-Generaal niet overeind houden kon. Op i Novem
ber 1642 vaardigden Hun Hoogmogenden een algemeen verbod
van uitvoer van wapentuig naar éen der beide strijdende par
tijen uit, waarmee het beginsel van Holland tot GeneraliteitSr
politiek werd verheven. Dat besluit was stellig een belangrijke
overwinning voor Strickland,1 maar de Prins ging voort het
onderdehand tegen te werken, en dat met goed gevolg!
De griffier van de Staten-Generaal, de beruchte Comelis
Musch, een groot vriend, naar deze zelf verklaart, van Heenvliet, 2 was een van de nuttigste werktuigen om in de gedurig
voorvallende zaken van munitieschepen de besluiten tot aan
houding die zijn meesters welstaanshalve wel moesten nemen,
krachteloos te maken. Strickland was weinig over hem ge
sticht. 3
Maar meer nog trok hij zich de bejegening aan, die hij in ’t
begin van December moest ondervinden van de heer van Renswoude, een van de heren, nota bene, die kort tevoren tot een
bemiddelingsgezantschap waren aangewezen. 4 Strickland ging
met hem, die toen juist „president van de week” was, praten
over een paar schepen te Medemblik, die officieren en 200 h
*) Een jaar later nog schrijft Boswell over die resolutie met de groot
ste verontwaardiging aan zijn regering in een brief, die toevallig bewaard
is gebleven, omdat hij door de Parlementspartij werd onderschept: R. O.,
St. P. F., Holland, deel 157.
2) Archives, II, IV, 73.
8) In Nov. 164a b.v. schrijft Strickland aan Pym, de leider der Parlements-regering in die dagen, dat hij een munitieschip bij de St.-G. had
aangegeven, „but there is so much' form in their resolutions as to make
the work fruitless. When I sought to hasten it the Greffier, who is to
despatch the order, told me that he cared not whether she were gone or
not. I find him harsh in all that concerns the Parliament”. Hist. Mss.
Comm., Xth Report, VII, 91. Vgl. ook Archives, II, IV, 43. — Ook de
Raad van State liet zich door Frederik Hendrik gebruiken en tot op zekere
hoogte ook, naar het schijnt, de Admiraliteit van Amsterdam. — Over
Musch nog in 1645 Ut. Goffe aan Jermyn (Digby’s Cabinet) : „He is a very
serious servant of her Majesties, and ought to be gratified, whatsoever
becomes of other businesses”; hij kreeg eind Mei '45 3000 gulden : ald. 39.
4) Hist. Mss. Comm., X, VI, 93. Van Renswoude was evenals Musch
een vertrouwde van de Prins van Oranje, Archives, II, IV, 97.
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300 man benevens 20 kanonnen moesten overbrengen. Nog
vóór hij de nota die Strickland overhandigde, had ingekeken,
verklaarde hij dat de ander het niet bewijzen kon en verlangde
te weten, wie hem had ingelicht. Maar geen Engels of Hollands
koopman, schrijft Strickland, zou als inlichter genoemd willen
worden uit vrees voor het ongenoegen van „great ones”.
Zo verstoord is de afgezant over de houding van Van Renswoude, dat hij verklaart niets goeds in Nederland te kunnen
uitrichten, als zijn regering niet te kennen geeft, dat er aan
zulk optreden een eind moet komen. Misschien was het wel om
zijn ontstemming wat te bedaren, dat de Prins zelf Strickland
ontving, toen deze zich kort daarop met een brief van het
Parlement bij hem presenteerde.1 Maar dit wekte weer de toom
van Henriette Marie in zo hoge mate, dat de Prins door zijn
vertrouwden liet verklaren, dat Strickland hem overrompeld
had en dat hij niet wederom ontvangen zou worden.
En nu had weldra een veel ernstiger botsing tussen de afge
zant van het Parlement en de Staten-Generaal plaats. De Ko
ningin was toen eindelijk vertrokken — „tot opluchting van
de Staten-Generaal”, verzekert de Venetiaanse gezant in Enge
land, 2 en wij willen hem gaarne geloven! Maar zelfs haar ver
trek was van gerucht en wrijving omgeven. Met het schip waar
in zij in Maart 1643 overstak, nam zij er een mee vol wapen
tuig en soldaten. Schepen van het Parlement hadden het
uitvaren uit de Maas willen beletten. Maar zij was geëscorteerd
geworden door een Nederlandse vloot onder Tromp, die haar
na haar landing nog tegen een bombardement door de Parlementsvloot had moeten beschermen. 3 Kort hierna richtte nu
Strickland zich tot de Staten-Generaal met de klacht, dat er 24
schepen in Duinkerken klaar lagen om tegen het Parlement uit
te lopen en dat de Prins van Oranje aan twee ervan reeds pas
poort had verleend om door de Nederlandse blokkadevloot te
komen. De houding van de Prins tegenover het gevaar dat
Spanje van Duinkerken uit Karei I helpen zou door de Katho1)
2)
3)
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N. van Reigersberch, a.w., 730 vlg.
Venetian Calendar, 233.

Lettres de Henriette Marie.

lieke opstand in Ierland te steunen, had allang stof tot argwaan
opgeleverd. Maar de Prins ontkende de aantijging, die hem
thans voor de voeten werd geworpen, ten stelligste en de StatenGeneraal namen de belediging de Stadhouder aangedaan zo
hoog op, dat het er een ogenblik naar uitzag, of uit het incident
een afbreken van de betrekkingen zou voortkomen. Het liep
evenwel ditmaal nog met een sisser af. Het Parlement (waar
men geloofde dat Tromp de twee schepen wel niet, zoals hij
verklaarde, op een brief van de Koningin alleen doorgelaten
hebben zou, maar dat hij minstens mondelinge instructie van de
Prins gehad moest hebben 1) liet zich door „brieven uit Hol
land” kalmeren. Weldra trachtte de Oranjepartij de breuk nu
op een andere wijze te bewerkstelligen.

4
Prinsgezind. „bemiddelen” om oorlog met
het Parlement uit te lokken (*44 "45).
—

Men ging hierbij uit van pogingen om tussen de strijdende
partijen te bemiddelen. Al in Januari 1642, had men Joachimi,
de gezant der Republiek in Engeland, instructie gegeven om
bemiddeling aan te bieden. Maar Joachimi was niet de man,
die de royalisten wensten. De Staten-Generaal wilden hem dus
Heenvliet, die nog steeds als afgezant van de Prins van Oranje
aan het Engelse hof was, toevoegen. Holland weigerde echter
pertinent hierin toe te stemmen, omdat de bemiddeling door
die man zou neerkomen op partij kiezen. De Prins van Oranje
trachtte er Joachimi niettemin toe te bewegen om zich de mede
werking van Heenvliet, „’tzij in mijn naam ’tzij anders”, te
laten welgevallen, 2 maar de Staten van Holland hadden de
voorzorg genomen om de gezant over hun bezwaren in te lich
ten, 3 zodat hiervan niets kwam.
En waarlijk, als men ziet, hoe Heenvliet zich de taak van een
x)
2)
3)

3

A.w., 275.
Archives, II, IV, 9.
A.w., 17.
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bemiddelaar voorstelde, kan men moeilijk anders dan hun in
zicht toejuichen. Hij toch keurt het af in Joachimi, dat deze
zijn werk van bemiddelaar openlijk wil verrichten. Hij, Heenvïiet, zou begonnen zijn met in ’t geheim, in overleg met de
Koning, pogingen te doen om zekere heren door titels, ambten,
gunsten van de Parlementspartij af te trekken! 1 Wat Joachimi’s bemiddeling betreft, er kwam niets van, omdat hij weldra
moest rapporteren dat de Parlementspartij er niet van wilde
weten.
Maar toen Henriette Marie in Den Haag verscheen, was
aanstonds een plan op het tapijt gekomen om desalniettemin
een buitengewoon gezantschap voor bemiddeling uit te zenden.
Alleen Holland, zich grondend op de adviezen van Joachimi,
„dat het Parlament geen tusschenspreecken van deze landen
aengenaem soude wesen, 2 hield dat voorstel tegen in de Staten-Generaal, maar in Mei moest het zich conformeren, niet
evenwel zonder reserves3 te maken, waarvan die dat de ge
zanten niet zouden mogen trachten verdeeldheid onder de leden
van het Parlement te stoken, bewijst, dat men nog voor de
praktijken van Heenvliet beducht was. Inderdaad waren de
heren, die men aanwees, voor het gezantschap, Willem Boreel
en Van Reede van Renswoude, royalistisch gezind. 4
Maar het duurde lang, vóór zij zich op reis begaven. Eerst
wilden de Engelse royalisten in Holland zelf, tot ergernis van
de Prins van Oranje, dat moet gezegd, van de vrede-zending
1) A.w., 18.
2) Van Reigersberch, a.w., 707.
s) Arend, II, V, 371.
4) Willem Boreel (Elias, Vroedschap van Amsterdam, I, 54°)> uit het
bekende Zeeuwse geslacht, had zich in Amsterdam neergezet, van welke
stad hij in 16*7 pensionaris was geworden. Hij was niettemin Oranjeman.
Heenvliet had hem in vertrouwen genomen in de zaak der kroonjuwelen:
Archives, II, IV, 43. Een zoon van hem werd edelman aan het hof van
Frederik Hendrik en na 165a hofmeester van de Prinses Royaal. De loop
baan van die jonge man lag Boreel na aan het hart (vgl. R. G. P., Briefwis
seling van Huygens, V, 55; vgl. ook hierna 133), het was een van de
banden die hem aan Oranje bonden. Hijzelf dankte trouwens aan Willem II
zijn benoeming tot gezant te Parijs. Volgens een aantekening, waarvan ik
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niet meer horen.1 Daarna was het Holland, dat haar ophield.
Waarom? De Staten-Generaal insinueerden, dat Holland voor
zijn handel in het voortduren van de burgeroorlog voordeel
zag. 2 Ook Karel’s gezant in Den Haag trouwens maakt die
opmerking in de bitterheid van zijn gemoed. 3 Maar het is
niet waarschijnlijk, dat juist die overweging er de Staten van
Holland toe leidde om de bemiddeling te saboteren. Hun voor
naamste bezwaar was zonder twijfel, dat een gezantschap waar
op de Prins van Oranje zoveel invloed oefende zich onvermij
delijk met de royalistische partij zou compromitteren en de
staat in moeilijkheden brengen met het Parlement.
Dit waren geen kleine kwesties. Op punten van levensbelang
voor heel de staat had het Engelse huwelijk met zijn nasleep
de Stadhouder in een scherpe tegenstelling tot de brede open
bare mening gebracht. Als altijd waren het eerst en vooral de
Staten van Holland die over de nodige politieke macht beschik
ten om van afkeuring tot verzet over te gaan, en zij richtten
zich daarbij vanzelf tegen het persoonlijk gezag over de buiten
landse staatkunde dat de Prins, vóór hij zich met zijn dynastieke
oogmerken in discrediet had gebracht, aan het opbouwen was
geweest. Holland kon geen van de fel omstreden kwesties Enge
land betreffende meer aan het Secreet Besogne overlaten, waar
zijn afgevaardigde door ’s Prinsen andere „kabinetsheren” over
stemd worden kon en tegelijk tegenover zijn eigen principalen
tot geheimhouding verplicht bleef. Wij hebben gezien hoe het
de bron niet meer kan terugvinden, ontving hij in die hoedanigheid iooo
livres ’s jaars van de Prins boven zijn bezoldiging. — Van Reede van Renswoude, bekend Orangistisch gedeputeerde ter Staten-Generaal wegens
Utrecht, was een broer van Van Reede van Nederhorst, die tot de Raad
van Zijne Hoogheid behoorde. (Waddington, La Ripublique des ProvincesUnies, etc., II, 257 en 260). Over Renswoude schreef Strickland in Decem
ber 1642 met de grootste ergernis als een fel anti-parlementsgezinde (Hist.
Mss. Comm., X, VI, 93). Henriette Marie ontving bezoek van een hunner
en was zeer tevreden: Lettres, 31. — Over R. vgl. nog hiervóór, 29.
1) Archives, IV, 39. Vgl. ook Van Reygersberch, a.w., 726.
2) Ook de Franse gezant d’Harcourt schrijft in die geest: Archives
II, IV, 97.
®) St. P. For., Holland, deel 157.
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gewest in 1642 al een vrij krasse stap genomen had, toen het
de gezant Joachimi onderdehand ingelicht had over zijn bezwa
ren tegen Heenvliet, die de Staten-Generaal hem anders in weer
wil van Holland’s tegenstand hadden kunnen opdringen. Onver
mijdelijk grepen de Hollanders, om zich tegen het misbruik van
de Generaliteitsmacht door de Prins te verweren (een misbruik
zowel wat het dynastieke doel als wat de ten opzichte van de
gedeputeerden der kleinere gewesten gebezigde middelen van
pressie en corruptie aangaat), naar het wapen van de provin
ciale soevereiniteit. De stugge republikein Van Reigersberch had
die eerste „teyckenen van publyck vigeur” al toegejuicht, of
schoon hij de aanleiding nog geringschattend „particuliere
inzichten” noemde en het bejammerde dat de vigeur „in saecken
van meerder importantie ende gewicht nergens is te vinden .1
Hij had in ’t volgend jaar geen klagen meer.
In Augustus 1643 toch bestelden de Staten van Holland een
nieuwe instructie voor hun gedeputeerden ter Generaliteit,
waarop van dezen een eed gevorderd werd. De strekking was,
hen strikter dan tevoren aan de last van hun Staten te binden,
en in het bizonder mochten zij in de vergadering van Haar
Hoogmogenden „ofte daer buyten” niet zonder last handelen
van een aantal punten, als bijvoorbeeld „van Vreede ofte
Treves, Oorloge, handelinge met andere potentaten, Landen
ofte Steden van alliantiën, secoursen,... noch mede van het
zenden van eenige Ambassadeurs ofte notabele deputatie buyten
s Lands”, enz. enz. De achttien steden waren hier eenparig voor,
alleen het üd der edelen, „gantschelijck dependerende van den
Prince” (zoals Aitzema niet nalaat op te merken) streefde tegen.
Maar de Hollandse Staten hielden vol. Het is duidelijk dat
zij met hun instructie het nieuwe instituut van de Secrete
Besognes ontzielden, en dat was er de bedoeling van ook. De
heer Van Mathenes, de edele in de Hollandse deputatie ter
Generaliteit, wierp tegen, dat „somtijdts dingen onder weynich
[weinigen] moesten werden gemenageert. Maar dat wast
meest” (aldus nogmaals het commentaar van Aitzema) „waer-

X)
34

A.W., 699.

om die van Hollandt de instructie begeerden, omdat onder dien
pretext de importantste dingen, seyden sy, deur den Prince ende
eenige geassumeerde Heeren wierden gedaen.” 1
Het is ijdel om tot de Hollandse Statenpartij in dit verband
het verwijt te richten, dat zij de groei van een unitarisch begin
sel aan hun gewestelijk particularisme opofferden. Het ongeluk
was, dat zij te vaak in de Staten-Generaal, en pas recht in het
overigens zo nuttige Secreet Besogne, niet de ware vertegen
woordiger van Unie-belangen, maar het werktuig in de handen
van een eerzuchtig Stadhouder moesten zien. Het is merkwaar
dig en een bewijs van de algemene onrust over Frederik Hendrik’s politiek, dat er in vrijwel alle gewesten pogingen gedaan
schijnen te zijn om het voorbeeld van de Hollandse instructie
na te volgen, maar alleen in Gelderland slaagde men erin iets
soortgelijks tot stand te brengen, overal elders wist de Oranje
partij het te beletten. 2 Dat wil nog volstrekt niet zeggen (ik
herhaal de waarschuwing), dat er in die andere gewesten een
oprechte neiging ten gunste van Frederik Hendrik’s buiten
landse politiek bestond. Juist voor deze dagen geeft Aitzema
een verhaal, dat voor Overijsel wel zeer het tegendeel bewijst.
Iemand die met brieven van aanbeveling van de Prins in
October 1643 naar het gewest toog om er naar het ambt van
drost van Salland te solliciteren, ontdekte, „dat deselve steden,
soo in ’t regardt van ’t Engelsche huwelijck, als dat sy ongeem
sagen dat Syn Hoogheyt den Koninck van Engelant meer als
’t Parlement favoriseerde, niet seer souden sien op deselve
recommandatie; ende dattet hem meer quaet als goedt soude
doen; derhalve heeft hij de brieven te rugge gehouden.” 3
Maar dat nam niet weg, dat de Prins nog bij voortduring
!) Over de vernietiging van het Secreet Besogne als gevolg van deze
nieuwe instructie voor de gedeputeerden ter Generaliteit vindt men be
halve bij Aitzema opmerkingen in Van der Capellen’s Gedenkschriften, II,
173 i bij Waddington, La Ripublique des Provinces-Unies etc., II, 35
(d’Estrades aan Mazarin) ; en in B. M. H. G., XV, 174 (een Franse nota
uit 1647). — De instructie zelf : Aitzema, V, 55a vlgg.
2) Aitzema, V, 619.
3) A.w., 563.
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op de gedeputeerden der meeste provincies in de Staten-Generaal
rekenen kon, en de worsteling werd dus met verbeten woede,
op den duur met stijgende drift, voortgezet. Vooreerst kon
Holland de zending van Boreel en Renswoude toch niet tegen
houden. Het beproefde nog gedaan te krijgen, dat er een derde
man van minder Orangistische gezindheid aan de ambassade
zou worden toegevoegd.1 Maar daarvan is niets gekomen, en
het werd moeilijk voor Holland om in zijn oppositie te volhar
den, toen juist op dit tijdstip de toestand in Engeland zich zo
in het nadeel van het Parlement leek te wijzigen, dat Joachimi
verklaarde goeds van de zending te verwachten, terwijl
Strickland weigerde zich uit te laten. In October 1643 stemde
Holland dus in het vertrek der gezanten toe en in de eerste
dagen van het volgende jaar ondernamen zij eindelijk de reis.
Het spreekt vanzelf, dat de leiders der Parlementspartij hen
met argwaan ontvingen. Een nieuwe wending in de oorlog
bracht hen juist weer in het voordeel, zij hadden een verbond
met Schotland gesloten, Karei werd ernstig bedreigd. In het
begin van December 1643 was een brief onderschept, waarin
een van zijn raadslieden er bij een royalist in Den Haag op aan
drong, dat toch de gezanten overgezonden zouden worden. 2
Ook zonder dat trouwens wist men in Engeland wel, dat de
bemiddeling uitging van de Orangistische Staten-Generaal en
dat allebei de buitengewone gezanten verklaarde aanhangers
van de Prins van Oranje waren en zich al hadden doen kennen
als vijandig aan het Parlement. Het zal ook wel geen geheim
gebleven zijn, dat Renswoude een drukke correspondentie met
het stadhouderlijk hof voerde. 3 *De
* * Schot
* * * Baillie schrijft in
1) N. van Reygersberch, a.w., 734.
2) Baillie, a.w., II, 113.
3) Zie zijn brieven aan Huygens, *s Prinsen secretaris, in Worp, Briefwisseling van Constantijn Huygens, R. G. P., IV, passim; Worp noemt
hem met zijn familienaam Van Reede. Renswoude steekt in die brieven
zijn anti-parlementse gezindheid niet onder stoelen of banken. B.v.: „in
de regiering van ’t Parlement leyt de ruïne van onsen Staat” (95 > 4 Nov.
*44) 1 of: „lek verstae dat Joachimi onder de handt in Hollandt werkt om
met ons daer te komen, *t welck S. Hoocht en den Goninck tot nadeel
sal sijn: dient daerom belett” (13*5 10 Mrt. *45)•
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ieder geval, als de gezanten in Februari 1644 te Oxford zijn,
waar de Koning resideerde, dat zij niets zouden kunnen uit
richten: „for they are taken here” (in Londen) „for the
Prince of Orange’s creatures”.1
Geen wonder dat men hun te Oxford een vriendelijker gelaat
toont dan in Londen, waar de leiders hun best doen hen te
isoleren. 2 Baillie klaagt luide, dat zij misbruik makend van een
ogenblik van ontmoediging na de ramp van Newark verdeeld
heid stichten in het Parlement en tussen Engeland en Schot
land, 3 en de gezanten zelf geven toe in hun rapport, dat toch,
waar Holland zo scherp toekeek, wel niet dan met een minimum
van openhartigheid geschreven zal zijn, dat zij zich lieten over
halen om nog wat in Londen te blijven ten einde de „goeden”,
d. w. z. de vredelievenden, hun hoop op een schikking niet te
doen verliezen.4
Na nog een reis naar Oxford kwamen zij weer terug in
Londen en bleven daar maandenlang hangen, aldoor afge
scheept met nietszeggende complimenten en soms ook wel eens
met vrijwat ongeduld. Onder het volk deden soms wilde ge
ruchten de omloop omtrent boze bedoelingen van de lastgevers
der zogenaamde bemiddelaars en hun positie was zo vals, dat
zij verzochten teruggeroepen te worden. De Staten-Generaal
bevalen hen echter nog een poging te wagen; zonder twijfel
waren de Prins van Oranje en zijn royalistische vrienden het
erover eens geworden, dat zij de zaak des Konings nog zouden
kunnen dienen; 6 en zo gingen zij — ’t was inmiddels 1645
*) A.w., II, 143. Kort daarop zegt hij eenvoudig, dat zij waren „sent
by the Prince of Orange to serve the King’s ends”.
2) Aldus de gezanten zelf in het rapport na hun terugkomst bij de
Staten-Generaal ingeleverd, en waarvan een uitvoerige samenvatting bij
Arend.
s) Baillie, II, 155; 167.
4) Arend, II, V, 501.
5) Zie wat Huygens 6 Febr. 1645 aan Jermyn schrijft (Archives, II,
IV, 138) : . .. il a esté procuré que nos ambassadeurs n’auront & bouger
d’Angleterre pour quelque temps, vers oii donc, si la France se résoult d’en
envoyer de son costé durant leur séjour par deli, ils pourront entrer dans
les Communications que vous sgavez et veoir a quelle sorte de concert les
affaires se pourront conduire entre leurs mains.
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geworden — ten derde male tussen Oxford en Londen op en
neer. Bij die gelegenheid verwekte het wantrouwen van de Parlementspartij 1 een onaangenaam incident, dat de gezanten
hoog opnamen en het was in een bijster slechte stemming, dat
zij in April 1645 in het Parlement een afscheidsrede uitspra
ken, die als olie op het vuur was. Zij gaven er vrij duidelijk
in te verstaan, dat zij de Parlementspartij schuldig hielden voor
het mislukken van hun bemiddeling en men leidde hier in
Londen uit af, dat de Staten-Generaal eindelijk besloten hadden
zich openlijk aan de kant des Konings te scharen.
Inderdaad strekte het verslag, waarmee de teruggekeerde
gezanten voor de Staten-Generaal kwamen onmiskenbaar tot
die conclusie; 2 en het is moeilijk zich aan de indruk te ont
trekken, dat zij hiermee getrouw bleven aan de opzet die de
Oranjepartij van den beginne af met hun missie had gehad.
Wij weten in ieder geval uit toevallig bewaard gebleven brie
ven, 3 dat in April, toen zij nog in Engeland waren, de Prins
van Oranje al met een afgezant van de Koning, ene Dr. Goffe,
bepraatte, hoe van hun terugkomst het best gebruik gemaakt
kon worden om de Staten op de zijde van de Koning te
krijgen, 4 en dat zij na hun terugkomst in intieme verstand
houding met het stadhouderlijk hof en met diezelfde Dr. Goffe
werkten om de tegenstand van Holland tegen hun oorlogspoli1) Meer bizonder van de Independenten, die toen al een heel eigen
positie innamen: Worp, Briefwisseling van Const. Huygens, R. G. PIV,
1392) Arend, II, V, 518. Zie ook de oorlogszuchtige toon van een brief
van Renswoude aan Huygens, van 14 Aug. 1645, Worp, a.w.3 TV, 192.
3) 6 Maart 1646 (O.S.) beval het Lagerhuis dat gepubliceerd zouden
worden de papieren van Digby, een van Karei I*s ministers, die bij een
gevecht bij Sherbom in Yorkshire het vorige jaar in hun handen waren
gevallen. Dit gebeurde onder de titel The Lord George Digby’s Cabinet
etc.; een Nederlandse vertaling van de gedeelten die het meeste belang
hadden voor Nederlandse lezers verscheen onder de titel Eenighe Extracten
uyt verscheyde missiven, gevonden in Lord Digby*s Cabinet... Tot London, gh'edruct by Robbert Wood; Knuttel, No. 52521 »Hole-drtik vol
gens Knuttel.
4) Goffe to Jermyn, 17 April (O.S.)... when the Ambassadors are
retumed.
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tiek te overwinnen. Goffe was uiterst tevreden over hun ijver.
De Prins van Oranje zelf gaf hun bij de Engelsman een eervol
getuigenis: „lis se crèveront”, zei hij, als ze niet iets goeds tot
stand kunnen brengen. En Goffe verklaart, dat hun rapport
zo helder ten gunste van de Koning sprak, dat geen onderdaan
des Konings beter had kunnen pleiten. Wat Boreel betreft,
diens „ziel was er op gezet de Koning te dienen” en hij was
„besloten iets bij de Staten te ondernemen, which shall be very
high and bold”.1
Maar het stoute plan slaagde niet. Het verlamde Frederik
Hendrik ongetwijfeld dat hij niet, zoals enige jaren vroeger
gebeurd zou zijn, het rapport met „geassumeerde heren” kon
behandelen. Alles kwam „in de volle vergaderinge” 2 van de
Staten-Generaal, en het was niet zo gemakkelijk om daar Holland’s neutraliteitspolitiek, waar in hun hart de meesten voor
voelden, te torpederen. Wel hoopte de Prins langs slinkse wegen
tot zijn doel te geraken. In Juni 1645 nog verzekerde hij aan
Goffe dat hij de beste verwachtingen koesterde: „hij had Sir
W. Boswell zijn taak toegewezen, nl. om de Staten om ’t ge
bruik van hun havens en vrijheid tot het huren van schepen te
vragen; en aan de teruggekeerde gezanten de hunne, om op
’t uitgeven van represaille-brieven op de vele klachten van hun
eigen kooplieden aan te dringen [d.w.z. dat de Staten dezen
zouden vergunnen de schade op de Engelse koopvaardij te ver
halen] ; en hij voegde eraan toe: „Croyés-moy, par ce moyen
ils seront engagés insensiblement dans une guerre”.”3 Het
woordje „insensiblement” is welsprekend.
Maar ook zo lukte het niet. De gezanten hadden al aanstonds
in „poincten van consideratie” getracht de aandacht te vesti
gen op de overlast, die de handel ondervond van het de zee
beheersende Parlement. Maar de Hollanders, die om zo’n
vurige ijver van de stadhouderlijke partij voor hun handels
belangen wel eens geglimlacht zullen hebben, wisten ook deze
1)
2)
8)

Digb/s Cabinet, Goffe to Jennyn, 8, 15 en 1 Mei (O.S.)
Aitzema, VI, 77.
Digb/s Cabinet, Goffe to Jermyn, 29 Mei O.S.
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zaken door de Staten-Generaal naar de gewesten te doen
sturen en ze daarmee op de lange baan te schuiven. Wel waren
de Orangistische gedeputeerden van de Staten-Generaal bij
machte om het Parlement enkele speldeprikken toe te dienen.
Toen Strickland zich bijvoorbeeld aanmeldde om zijn meesters
te zuiveren van de blaam als zouden zij de gezanten van de
staat tijdens hun verblijf in Londen niet naar behoren bejegend
hebben — de zogezegde beledigingen van het Parlement onder
vonden werden druk uitgespeeld —, toen werd hem op aan
drang van Boswell gehoor geweigerd. De Staten van Holland
ontvingen hem toen echter in hun midden, en bij hen kon hij
zijn hart uitstorten over de partijdigheid, waarmee de gezanten
zich in Engeland hadden gedragen. Holland was niet zo gemak
kelijk te overbluffen, als Dr. Goffe en de Prins van Oranje zich
hadden voorgesteld, en dat te minder, omdat verscheidene
andere provinciën, zij het soms maar schoorvoetend, in het
verzet tegen de impopulaire Stuartsgezinde politiek van het hof
durfden meedoen.1 *

5
Ken tweede huwelijk? (’44) Grote plan
nen C45 346). De ineenstorting C46).
—

Het was, afgezien nog van de algemene kwestie van oorlog of
vrede met Spanje, die ook in 1645 weer acuut begon te worden,
niet het enige belangrijke punt van buitenlandse politiek, waar
op de Prins en de Staten verschilden. In 1644 en '45 woedde
de Noorse oorlog, waarin de Republiek haar machtige invloed
deed gelden ten gunste van Zweden. Niets was klaarder dan
het handelsbelang, dat die politiek ingaf. Denemarken toch be
heerste de Sont volkomen en maakte van die heerschappij mis
bruik door tolheffingen, die geen land zo zwaar troffen als het
1) Gelderland en Friesland stemden met Holland voor de toelating van
Strickland. De Friese afgevaardigden conformeerden ach echter op expres
aanschrijven van hun Stadhouder, ofschoon hun Staten anders besloten
hadden: Aitzema, VI, 77. — De „poincten van consideratie” ald., 75.
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onze. Er kwam bij, dat in de algemene Europese politiek Dene
marken sinds lang aansluiting had gezocht bij de Habsburgse
partij. Maar de Koning van Denemarken was een oom van
Karei I en in de onvermoeide plannenmakerij van diens vrien
den tot zijn ontzet was hem een voorname rol toegedacht.
In 1643
44 rekenden de royalisten gedurig op de hulp van
Deense troepen. * Daarom was er Frederik Hendrik aan gele
gen Denemarken te redden. De Staten van Holland lieten zich
niet weerhouden, s Prinsen waarschuwing, dat men zijn plannen
op Antwerpen in gevaar zou brengen als men zich in een nieuwe
oorlog stak, — en dit was het enige argument dat hij openlijk
kon gebruiken 2
maakte op Holland, dat op de verovering
van de grote koopstad aan de Schelde niet zo bizonder gesteld
was, in ’t geheel geen indruk. Integendeel, in het begin van
1645 dreigden de Hollanders met het inhouden van alle bijdra
gen tot de veldtocht in de Zuidelijke Nederlanden, als men hen
hun Noorse politiek niet liet uitvoeren; en zij voerden die inder
daad bijna zelfstandig uit. Frederik Hendrik, belast met het
odium van zijn dynastieke politiek, kon tegen de machtige
publieke opinie, die de Staten van Holland met zich hadden
ook in deze zaak, niet oproeien. Hij liet echter door Zeeland,
dat meer van hem afhing dan enig ander gewest, tegenwerken
zoveel mogelijk was en zijn houding verbitterde de Hollanders
zo, dat een ongenoemd staatsman zich geroepen achtte hem
te waarschuwen „om dese coorde niet te stijf te trecken, op
dat daer uyt niet erger kome te ontstaen”. 3
De tijdgenoten vermoedden (en zouden in het volgend jaar
weten4) waaraan de nieuwe opwelling van Stuartsgezindheid
te wijten was, die tot dit alles dreef. Toen in het begin van
*) Vgl. ook Kernkamp, De sleutels van de Sont, 44.
) De verdenking, dat het misschien niet dat was, maar „oock uyt
insichte van de Alliantie van Houwelick tusschen deselve, den Coninck van
Engeland ende Denemarken”, vindt men uitgesproken bij Van der Capellen, Gedenkschriften, II, 98; en Van der Capellen was de Prins allerminst
slecht gezind.
s) Van der Capellen, t. a. p.
4) Zie hierna, blz. 47.
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1644 de bemiddelaars op het punt stonden naar Engeland te
vertrekken, schreef een Frans diplomaat uit Den Haag,1 dat
sommigen het er voor hielden, dat Renswoude opdracht had
om nieuwe onderhandelingen aan te knopen over een huwe
lijk tussen de Prins van Wales en Louise Henriette van Oranje.
Dat dit werkelijk zo was, valt niet te bewijzen: er is in de
archiefstukken van het huis van Oranje geen spoor van aan te
tonen: in de brieven van Renswoude zelf wordt er niet over
gesproken en in de correspondentie met de Engelsen wordt
zijn naam niet genoemd. Maar de eerste brief van Renswoude,
die bewaard is gebleven, is pas van de 7de April 2 en het blijkt
trouwens uit wat hij aan Huygens schrijft meer dan eens, dat
hij nog op andere wijze met de Prins voeling hield, terwijl hij in
F.ngplanH was. In ieder geval is het een feit, dat hij met zijn
collega’s nog maar pas in Oxford was aangekomen, of de zaak
van het tweede huwelijk, die in 16439 toen het met s Konings
beter ging, in het vergeetboek was geraakt, 3 werd op
nieuw door een brief van Jermyn aan Heenvliet te berde
gebracht. 4 En terwijl nu onze gezanten „bemiddelden”, op
een instructie die onder andere inhield, dat zij voorslagen vaneen
alliantie eerst mochten aanhoren als de strijdende partijen ver
zoend waren,3 werden er tussen Karei I en Frederik Hendrik
drukke onderhandelingen gevoerd over het tweede huwelijks
plan, maar in nauw verband daarmee over een politiek ver
bond. In 1641 had het Engelse hof zich tevredengesteld met een
huwelijk alleen, vertrouwend op de verzekeringen van Sommelsdijk, dat zij daarmee ook de vriendschap der Staten
verwierven. Nu, door de ervaring wijs geworden, wenste
men het huwelijk de prijs te maken van een formeel staatsverbond.
Het plan, zoals het in Juni 1644 door een afgezant van
Karei I, de reeds genoemde Dr. Goffe, aan Frederik Hendrik
*) Archioes, II, IV, 97.
2) Briefwisseling van Const. Huygens, R. G. P., III, 4738) Vgl. Gardïner, History of the Civil War, I, 328; en hiervóór, 25.
*) Archioes, II, IV, 98.
5) Arend, II, V, 493.
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werd voorgelegd, was tweeledig: 1 als Frankrijk wilde mee
doen, moest het een drievoudig verbond worden, waarbij de
Republiek schepen ter beschikking zou stellen om Franse troepen
naar Engeland over te voeren. Als Frankrijk niet wilde meedoen,
moest de Republiek een bestand met Spanje sluiten om de
handen vrij te hebben en de Engelse troepen in haar dienst
bij hele regimenten naar Engeland overvoeren. Frederik Hen
drik antwoordde dadelijk, dat een bestand met Spanje zonder
Frankrijk onmogelijk was, gezien de verdragen met dat laatste
rijk. Inderdaad, een maand of wat tevoren hadden de Franse
gevolmachtigden voor het vredescongres te Munster uit Den
geschreven, dat de Prins van Oranje zich te zeer bewust
was van de impopulariteit, die hij zich met de F.ngpTse verbin
tenis op de hals gehaald had om een vrede aan te durven,
waarbij men het immers gemakkelijker zonder de KapiteinGeneraal zou kunnen stellen. 2 Een vrede of een bestand zon
der Frankrijk, dat men zodoende van zich vervreemden zou,
en met de bepaalde bedoeling om de banden met Stuart nog
nauwer aan te halen, dat zou zeker te veel gewaagd zijn. Maar
dat Frankrijk mee zou doen, leek volstrekt niet onmogelijk.
Sinds de dood van Richelieu in 1643 was er daar een gunstiger
gezindheid jegens de Stuarts gekomen, en Karei onderhandelde
niet zonder hoop met Mazarin 3. Zo had de Prins van Oranje
dan in het voorjaar van 1645 de Engelse voorwaarden aan
vaard, dat hij de Staten zou zoeken te bewegen tot een verklategen het Parlement en dat hij 3000 man zou doen lichten
*) A.w., 103.
2) Archives, II, IV, 97.
8) De houding van Frankrijk in de Engelsche geschillen was volstrekt
niet eerlijker dan die van de Orangistische meerderheid der Staten-Generaal, maar zij was zeer zeker voorzichtiger. Op het Brits Museum berust
een lijvig deel stukken omtrent „Négociations de M. de Sabran en Angleterre en 1644” (Add. 5460). In de instructie (gedagtekend April 1644)
heet het, dat de pogingen van de Grécy om te bemiddelen tussen Koning
en Parlement onaannemelijk zijn geworden voor ’t Parlement, omdat hij
zich te zeer als partijganger van de Koning heeft doen kennen. De Sabran
moet nu „appuyer les justes prétentions du Roy et le favoriser en tout et
par tout”, maar „avec tant d’adresse qu’on ne puysse luy imputer qu’il soit
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en naar Engeland voeren; maar slechts in conjunctie met
Frankrijk
Maar wij zagen dat het gevaar de Staten van Holland al tot
succesvol verzet aangezet had. Van het drievoudig verbond,
waarop de Engelse royalisten hadden gehoopt, Frankrijk, de
Republiek en Karei I, kwam niets. Nog een lid van de Stuartse
combinatie, Denemarken, werd door Holland, naar wij zagen,
tegen de pogingen van Frederik Hendrik in, buiten gevecht ge
steld. De omstandigheden trouwens hielpen Holland. Frankrijk s
medewerking was vaak lauw. Als Frederik Hendrik in Mei en
Juni 1645 niet altijd genoeg geestkracht in de worsteling met
de Staten van Holland aan den dag lei, schreven de terugge
keerde gezanten dat toe aan „private discouragements’ die hij
van Frankrijk ontving, en rieden daarom, dat de Koningin van
Engeland zou trachten de Koningin-Regentes en kardinaal
Mazarin te bewerken 2. Maar het lot was tegen heel de com
binatie. Het ging met de zaak van Stuart zelf jammerlijk slecht.
24 Juni 1645 werd het leger van Karei I bij Naseby uiteen
geslagen. Uit papieren bij die gelegenheid buitgemaakt kon het
Parlement bewijzen, wat overigens al lang vermoed werd, dat
de Koning onderhandelingen had gevoerd met de Katholieke
Ierse opstandelingen, en ontroofde hem daarmee in protestant
se ogen zijn laatste restje eer 3. In de tijd dat de Koning nog
vrij ronddoolde, vóór hij zich in Mei 1646 aan de Schotten ge
vangen gaf, had hij eigenlijk geen leger meer, enkel half onge
regelde benden, waarvan ten slotte die van de meest roman
tische van alle Cavaliers, Montrose, wiens naam bij Protestanten
een bijster slechte klank had, de voornaamste was. Dat alles
was zeker niet geschikt om de Staten gunstiger te stemmen ten
opzichte van Frederik Hendrik’s Engelse plannen.
son partisan”. Dat wil „la raison d’état”, omdat hij als bemiddelaar moet
optreden en ook omdat „la raison d’état exige qu’en une chose incertaine
on ne se déclare pas si ouvertement que, s’il arrivoit un changement quon
n’eust Peu prévoir, 1’on ne se trouve pas hors termes de s’accommoder avec
celluy
*)
2)
3)
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qui sera resté le Maistre .
Archives, II, IV, 134.
Digby’s Cabinet, Goffe to Germyn, 29 Mei O.S.
Zie Gardiner, History of the Civil War, II, 258.

Hij zelf werd slechts te begeriger om hulp in extremis te
bieden, maar het zou nu dan niet anders zijn dan de oude
politiek van eigenmachtig handelen en tegenwerken voorzover
men dorst x. Het was een wonderlijke toestand. De Stadhouder
achtte zich niet alleen gerechtigd om de gezanten die uit naam
van de Staten in Engeland heetten te bemiddelen voor intrigues
met de royalisten te gebruiken en om, geheel buiten de Staten
om, met de afgezanten van Karei I en met Frankrijk plannen
te smeden tot het verlenen van daadwerkelijke hulp, hij meende
ook een paar schepen van de staat aan de blokkade van de
Vlaamse kust te mogen onttrekken en tot de dienst der Konin
gin van Engeland beschikbaar stellen 2.
Maar waar het op het laatst van 1645 ® in ’t begin van
1646 eigenlijk om ging, dat was om het uitreden in Holland
of Zeeland van een aanzienlijke vloot om er troepen mee over
te voeren; troepen die de hertog van Lotharingen ter beschik
king wilde stellen (een typische condottiere-figuur, die na door
Frankrijk uit zijn land verdreven te zijn als onafhankelijk ben
denaanvoerder meest met de Spanjaarden meevocht), of Franse
troepen. Eerst hoopte men dat de vrede in de Oostzee (Septem
ber 1645), die een stroom van schepen in onze havens deed
terugkeren, een goede gelegenheid zou bieden. Vooral in Zee
land, waar ’s Prinsen dienaar De Knuyt (zijn vertegenwoordiger
als Eerste Edele) de hand tot het werk leende, hoopten de
Engelse agenten een vloot van belang te zullen bijeenkrijgen 2.
In Februari 1645 had Huygens het openhartig aan Lord Jermyn
uitgelegd: men moest hier twee zaken onderscheiden, de ene afhankelijk
van de wil van Zijne Hoogheid, de andere van de staat; wat de eerste
betreft, daarover zou men nooit te klagen hebben, maar voor de tweede
kon Z. H. niet meer dan zijn best doen; Archives, II, IV, ia8.
*) Arend, III, V, 560; Archives, II, IV, 128; Digby’s Cabinet, passim,
in t bizonder 37 vlgg. Die schepen werden gebruikt voor het overvoeren
van bier uit het Westen van Engeland, de enige bron van inkomsten voor
de Koningin; ook voor het onderhouden van betrekkingen tussen de roya
listen op het vasteland en de Koning. De hiervóór al genoemde kapitein
Colster of Coulster komt ook in deze berichten gedurig voor.
3) Archives, II, IV, 142, 144; Briefwisseling van Huygens, R. G. P.,
IV, 226. Men was in onderhandeling met Van Dorp, zwager van Huygens,
om als admiraal op te treden.
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Van dat alles is niets gekomen. Wel werden in de eerste maanden
van 1646 te Amsterdam voor Franse rekening een tiental sche
pen uitgerust, die zonder twijfel voor de Engelse expeditie be
stemd waren. De Staten van Holland, handelend op klachten uit
Engeland, bewogen nu de Staten-Generaal, die lang werkeloos
waren gebleven, om aan die onderneming een eind te maken.
’s Prinsen grote plannen grepen alle in elkaar. De hulpverle
ning aan Karei I moest gebaseerd zijn op het verbond met Frank
rijk, dat hem aan een deel van de Zuidelijke Nederlanden moest
helpen, ’t zij door oorlog ’t zij door vrede met Spanje, — want
in ’t begin van 1646 was er sprake van een verzoening tussen
Frankrijk en Spanje met de Zuidelijke Nederlanden als prijs.
De Fransen wonnen ’s Prinsen aanvankelijke toestemming tot
dit plan niet alleen met de voorspiegeling van een onafhan
kelijke positie voor hemzelf buiten ’t gebied der Staten1 (in
Antwerpen bij voorkeur) maar ook met te doen doorschemeren,
dat als zij de handen maar eens vnj hadden voorzoveel Spanje
betrof, krachtiger medewerking van hen te verwachten was om
Karei I te herstellen2. Voor de Staten was dit denkbeeld
niet alleen op zichzelf verwerpelijk, maar onrustbarend vooral
ook omdat het zo duidelijk strekte om de macht van hun Stad
houder te versterken. Verbonden met twee machtige koningen,
waarvan de Franse tot de grenzen van de staat zou zijn gena
derd, heer en meester in nieuwe belangrijke wingewesten, wat
zouden de Staten nog tegen hem hebben kunnen beginnen!
Maar ook dat Spaans-Franse ruil- en vrede-plan werd niets:
’t bleek door de Spanjaarden enkel bedoeld om tussen de Staten
en Frankrijk onenigheid te stoken. De Prins werd door de ont
knoping grotelijks verrast en kon alleen nog maar ijlings tegen
over de Staten alle medeweten loochenen, — wat toch zijn
positie in hun oog niet redde 3.
1)

Früin, Verspreide Geschriften, IV, 139. Vgl. ook Wicquefort, His-

toire des Provinces Unies, I, 81.
2) Fruin, a.w., 137.
3) Dit incident is door mij uitvoeriger beschreven in De Oranjes
en Antwerpen, 1646—50, Tijdschrift voor Geschiedenis, 1925! be
drukt in Kernproblemen van onze Geschiedenis; zie in ’t bizonder 86—95.
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Dat was het eind van alles. Frederik Hendrik kon zijn politiek
niet doorzetten. In April 1646 werden de onderhandelingen
over een huwelijk tussen de Prins van Wales en zijn dochter
definitief afgebroken x. In Mei, gelijk gezegd, moest Karei I
zich overgeven. Omstreeks dezelfde tijd werden in ons land,
niet weinig bitterheid toevoegend aan de mislukking, de pikante
bizonderheden bekend over ’s Prinsen geheimste onderhan
delingen met de Stuarts, die het Parlement met de papieren van
Lord George Digby was machtig geworden. Dr. Goffe’s ver
slagen van zijn gesprekken met de Prins verschenen in Neder
landse vertaling 2. De Hollandse regenten zullen bij het bestu
deren van die vertrouwelijke correspondentie over de buiten
landse intrigues van hun Stadhouder het dankgebed wel eens
hebben nagepreveld, waarmee de Engelse Puriteinen de publi
catie inleiden, die opmerken dat God’s zegen blijkt in het ont
dekken van s vijands raadslagen zowel als in het verstrooien
van zijn strijdmacht. Hun zelfvertrouwen moet er door ge
sterkt zijn. Zij wilden nu maar karig geld beschikbaar stellen
voor de nieuwe veldtocht in de Zuidelijke Nederlanden. Het
grote plan, dat was nu duidelijk, was gedoemd in al zijn delen
te mislukken. De Prins, ontmoedigd en afgeleefd vóór zijn tijd,
voelde zijn gezag wankelen.
De storm van verzet tegen zijn dynastieke politiek had in die
laatste jaren gestadig aan kracht gewonnen. Ergernis over de
verwikkeling met de rampzalige Stuart-familie, wantrouwen,
dat alles wat Frederik Hendrik wilde, werd ingegeven door zijn
opzet om zich een weg tot de soevereiniteit te banen, dat waren
de gevoelens die aan de anti-stadhouderlijke beweging kracht
gaven. In 1646 kwam het zo ver, dat drie leden van de Staten
van Holland de Stadhouder in zijn gezicht durfden zeggen,
dat hij met zijn verbintenis met Frankrijk slechts voor had hen
te verdrukken, en toen de Prins hun ernst in twijfel trok,
kwamen hun principalen het herhalen 3. De Franse gezanten’
die moesten trachten de Republiek van ernstige onderhande*) Archives, II, IV.
2) Zie hiervóór, 38, noot 3.
8) Archives, II, IV, 151.
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lingen te Munster terug te houden en die in 1646 telkens tussen
Munster en Den Haag op en neer reisden, zagen met de grootste
wrevel, hoe alle wezenlijke macht nu bij de Staten berustte 1
en vreesden al in April2, dat Frederik Hendrik, bezorgd voor
de toekomst van zijn geslacht, liever zou toegeven en de Staten
hun verbond met Frankrijk laten verbreken om tot vrede met
Spanje te geraken. En zo gebeurde het inderdaad. Amalia van
Solms zag er groter voordeel in (avuntasche, zoals zij schrijft in
haar barbaars Frans2) om de aanbiedingen van Spanje aan
te nemen, landgoederen in het Spaans blijvende deel van Brabant
(bij Turnhout), die de familie volgens een der Franse gezanten
„3 ou 400.000 livres de rente” zouden opbrengen. Waar er zo
weinig verhaal leek op de sommen voorgeschoten aan de Stuarts,
die de financiën van het huis van Oranje niet weinig hadden be
zwaard, moest de verzoeking om een zo voordelige koop te
sluiten, hoe weinig eervol ook, groot zijn. De toenemende hulpe
loosheid van de oude Prins verklaart tot op zekere hoogte haar
keus zowel als de zijne. De jonge Willem gaf de partij nog niet
verloren. Hij verzette ach zoveel hij kon tegen de koersverande
ring en was hevig verbolgen op De Knuyt, die de koop met
Spanje gesloten had (in opdracht van de Prinses, schoon niet
zonder er zijn eigen voordeel bij te verzorgen). Maar de hoofd
zaak blijft, dat Frederik Hendrik’s dynastieke politiek tezamen
met Stuart en Frankrijk krachten opgeroepen had, die aan zijn
beheer ontsnapten. Op het eind van zijn leven stond heel het
gebouw van zijn grote plan op het instorten, terwijl de Staten
van Holland triomfeerden.

!)
2)
s)
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A.w., 166.
A.w., 15a.
A.w., 16a.

TWEEDE HOOFDSTUK

WILLEM II
1647—1650
1

De Prins van Wales in ballingschap.
Terechtstelling van Karei I (go
Jan. O. S. ’4q).
Willem II had zich niet willen onderwerpen zoals zijn ouders,
en toen zijn vader stierf (Maart 1647), kon men menen, dat
hij no§ vry wat zou kunnen uitrichten, want de vrede met
Spanje was nog niet gesloten. Inderdaad had hij nog bij het
leven van zijn vader in de nauwste verstandhouding met de
Franse gezanten gestaan, die niet hadden nagelaten op zijn
eerzucht te werken, hem verstaan gevende dat zijn grootheid
van Frankrijk afhing, dat Frankrijk bereid was alles te doen
om hem te handhaven, ja te verheffen ^. Toen hij stadhouder
was geworden, werd die verstandhouding natuurlijkerwijze nog
intiemer en de Fransen dreven hem wat zij konden om de ver
breking van het verdrag van 1635 te stuiten.
Maar ofschoon de jonge Prins een paar pogingen deed, waar
uit bleek, dat hij de plannen die zijn vader moedeloos had
opgegeven, nog koesterde en van de ineenstorting van een vrede
wou redden, zijn Franse vrienden toonden zich toch weldra
bitter in hem teleurgesteld. Het was duidelijk, dat „ce bon
petit Prince”, zoals De la Thuillerie de eenentwintigjarige jon
gen verachtelijk noemt 2, niet tegen de Staten van Holland op
kon. „Noch vastberadenheid noch voorzichtigheid” had hij vol
gens Servien aan den dag gelegd in zijn voornaamste botsing
met de Staten in die eerste tijd. D’Estrades schrijft in Mei 1648
1)
2)

Archives, II, IV, 180.
A.w., 435: 5 Aug. 1647.
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ronduit, dat hij een heel ongunstige opinie over de jonge Prins
heeft opgevat: hij schijnt ach niet te bekommeren om de in
breuken der Staten op zijn gezag, verzonken als hij is in ver
maak en losbandigheid; goede raad is aan hem verspild, al
zijn tijd wordt in beslag genomen door de jacht en het kaats
spel. En zo kwam dan in diezelfde dagen de vrede met Spanje
tot stand.
Maar eigenaardig genoeg, nauwelijks was dit goed en wel
geschied, of Willem II scheen zich uit zijn onverschilligheid
op te heffen. De 13de Juli 1648 maakt Brasset melding1 van
een vast besluit, twee dagen geleden door de Prins genomen, om
zich voortaan ernstig op de zaken toe te leggen en ofschoon
men op het eerste gezicht geneigd is om over een met zoveel
ophef van te voren aangekondigde gedragsverbetering te glim
lachen, het is zeker dat Willem II in de twee jaren levens die
hem nog restten, een heel ander figuur maakte. Al zijn er ook
uit die laatste periode berichten over wijn en vrouwen, van
onverschilligheid, van gebrek aan eerzucht of durf was geen
sprake meer. Integendeel, met jeugdige onstuimigheid en onbe
suisdheid werkt van nu af Willem II om de vrede weer onge
daan te maken en met Frankrijk niet alleen de plannen tot
verdeling van de Zuidelijke Nederlanden, maar ook die tot her
stel van de Stuarts te hervatten.
Er leek voor de Stuarts in 1648 meer hoop te zijn dan in de
onmiddellijk voorafgaande jaren. Het toenemen in macht van
de partij der Independenten, die over het leger onder Cromwell
en Fairfax beschikten en die zich verzetten tegen het invoeren
van de steile en onverdraagzame Calvinistische theocratie door
het presbyteriaanse Parlement, scheen Karei I in zijn gevangen
schap een schone kans te geven. Na eerst met de Independenten
gecoquetteerd te hebben sloot hij zich onverhoeds bij de Pres
byterianen aan en een nieuwe burgeroorlog brak uit, waarin
Presbyterianen en royalisten samengingen. Op een Schots leger
onder de Hertog van Hamilton was hun voornaamste hoop
gevestigd, maar ook in het Zuiden van Engeland waren er grote
beroeringen. Begin Juni 1648 verklaarden een aantal schepen
*)

5°

A.w.,

a6s.

van de parlementaire marine zich voor de Koning en zochten
een schuilplaats aan de rede van Helvoetsluis. Eerst trachtte
de jonge Hertog van York, die juist uit Engeland gevlucht was,
zich van het kommando over die vloot te verzekeren, maar de
onenigheid onder zijn raadgevers stichtte zo’n verwarring, dat
men de Prins van Wales te hulp riep. 21 Juli kwam deze in
Helvoetsluis aan en maakte aan het admiraalschap van zijn
broer, tot diens grote verontwaardiging, een eind.
De Prins had twee jaar in Frankrijk doorgebracht, waar zijn
moeder steeds nog vergeefs poogde de regering van Mazarin tot
daadwerkelijke hulpverlening te bewegen. Het was er Mazarin
vooral om te doen, dat geen partij in Engeland een volledige
overwinning zou behalen, die de eenheid en daarmee de macht
van Engeland zou herstellen, en hij zou daarom misschien het
Independente leger, dat hij het meest vreesde van al, wel wat
meer tegenstand hebben willen bezorgen. Maar juist in deze
dagen was Frankrijk, deels door de desertie van onze Republiek,
deels door de binnenlandse onlusten van de Fronde, slecht in
staat geld of troepen voor een Engelse expeditie af te zonderen.
Alle hoop van de royalisten was opnieuw op een Prins van
Oranje gevestigd.
Juist had een afgezant van het Schotse Committee of Estates,
dat toen door de koningsgezinde Presbyteriaanse partij van de
Hertog van Hamilton werd beheerst, uit Den Haag moeten
rapporteren, dat de Staten van een verbond met Schotland tegen
de Engelse Independenten niet wilden horen — geen wonder
als men bedenkt, dat naar wij aanstonds zullen zien zelfs trouwe
aanhangers van de Prins van Oranje, en terecht! in de macht
van de Hamilton-partij geen vertrouwen stelden — en dat
Willem II zelf niet tegen zijn positie was opgewassen 1. Dit
was omstreeks de tijd van ’s Prinsen besluit om een nieuw leven
te beginnen. Het blijkt weldra, dat hij, het pessimisme van de
1) Hamilton Papers (Gardiner, 1880), blz. aa8: brief van Sir W.
Bellenden uit Amsterdam, 9 Juli 1648 (vermoedelijk O.S.) : „At all time
of my acces to the P. of Orange I did moue him what was to be doin be
ws for the conjunction with the Staits, but the trewth is that he is not so
ripe and painfull in and for business as his condicion doeth requier”.
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Schot ten spijt, bereid was alle hulp te verlenen, die in zijn
macht stond, ’t Is waar dat hij de Staten niet kon bewegen
en dat hij dit zelfs ronduit aan zijn zwager bekende, hem waar
schuwend geen daden te verwachten, die al te rechtstreeks tegen
de neutraliteitsverklaring zouden ingaan en ook niet op een
lening vanwege de Staten te rekenen *. Het moest hulp zijn
zoals zijn vader steeds verleend had, — waarmee die zich bijna
had geruïneerd zonder de ondergang der ongelukkige familie
te stuiten. Samen met die ietwat verdachte Hertog van Lotha
ringen, op wie ook in Frederik Hendrik’s dagen al verwachtin
gen gebouwd waren, liet de Prins troepen werven, die zolang
op Borcum werden gelegerd, en waarvoor hij in Amsterdam
een tweetal schepen liet huren. Die onderneming geschiedde in
overleg met de Engelse royalisten 2. Tegelijk liet de Prins voor
het Schotse leger ammunitie aankoopen tot een bedrag van
30,000 franc 3.
Het is de eerste zaak waarvoor hij zich na zijn besluit om
zijn leven te beteren met hart en ziel inspande en zijn eigen
dienaren zagen het met de grootste bekommernis aan. Een man
als Heenvliet diende zonder kritiek te oefenen en was tevreden
als hij zich de dank der Stuarts verwierf 4. Maar de brieven
waarin de „raad van Zijne Hoogheid” De Wilhem, die met de
uitvoering van het werk belast was, zijn bemoeiingen aan zijn
zwager Huygens beschrijft, klinken als een lange jammerklacht.
De Wilhem waagde het zijn meester er tegen te waarschuwen
om „zich dieper in het Engels labyrinth te begeven”, maar er
x) Nota van Willem II voor de Prins van Wales, Sept. (?) 1648, Archives, II, IV, 267.
2) Zie de Wilhem’s brieven in Briefwisseling van Huygens, R. G. P., II,
455 vlg.; en vgl. een brief an Sir L. Hyde in Clarendon State Papers, II,
455. Hyde geeft het getal der troepen als 900, De Wilhem 500.
8) De Wilhem kreeg een ontvangbewijs voor die ammunitie van
Bellenden.
4) Jets later betuigt de Prins van Wales hem met nadruk zijn dank
baarheid : brief uit St. Johnston, 21 Jan. 1651, Rawlinson Letters, Bodleian
Library, Oxford: van het ogenblik af dat zij elkaar te Helvoetsluis ontmoet
hadden, zegt de Koning (want dat was hij toen), waren Heenvliet’s diensten
onwaardeerbaar geweest.
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werd niet op hem gelet. Hij klaagde vooral steen en been over
de onbekwaamheid en onhandelbaarheid van de dienaren van
de Prins van Wales en over de grenzeloze verwarring die in zijn
raad heerste. Culpepper was de man die in die dagen het meest
had in te brengen, en in ’t algemeen had de partij het voor het
zeSSen die op het voorgaan van de Koningin en haar vertrouw
de Jermyn alle heil van de Presbyterianen verwachtte. De echte
Episcopalen als Sir Edward Hyde en Sir Edward Nicholas
waren al wel door de Koning aan zijn zoon toegevoegd, maar
konden hun invloed nog weinig doen gelden. Het is merkwaar
dig dat De Wilhem zo weinig onder de indruk was van die
presbyteriaansgezinde politiek. In ieder geval zag hij juist. Hij
wist hoe weinig men staat kon maken op de partij van Hamilton, die in Schotland zelf grond verloor, en hij gispt de onvoor
zichtigheid om de Prins van Wales in zulk een hopeloze onder
neming bloot te stellen. Want na een week of wat vruchteloos
met zijn slecht gedisciplineerde vloot op de Engelse kust te
hebben gekruist, maakte de jonge Karei — hij was toen acht
tien — zich inderdaad op om zich zelf aan het hoofd van het
Schotse leger te gaan stellen. Maar hij was nog in Den Haag,
toen het bericht kwam, dat er geen Schots leger meer was:
Cromwell had het bij Preston vernietigd (eind Augustus 1648).
De 30,000 franc ammunitie, die net afgezonden was, zou nu,
meent De Wilhem, ook wel in de handen van de vijand vallen,
de troepen op Borcum werden ontbonden en de Prins van
Wales bleef met zijn twistende hofstoet — katholiek-, episco
paals- en presbyteriaans-gezinden, Engelse, Ierse en Schotse
partij — ten laste van zijn zwager van Oranje in Den Haag
hangen1; zijn vloot door een parlementaire vloot onder
1) De Prins van Wales was in Den Haag overeenkomstig zijn rang ont
vangen en gedurende de gebruikelijke tien dagen op kosten van de St.-G.
onderhouden; de Staten van Holland weigerden verlenging van die ter
mijn zolang het de P. v.O. behaagde (De Wilhem aan Huygens). De jonge
Hertog van York leefde ook nog op kosten van zijn zwager. Om deze te
ontlasten ging hij in Dec. naar Frankrijk, terwijl het hof van de P. v. W.
zoveel mogelijk besnoeid werd: Aitzema, VI, 575. Volgens Aitzema, VI,
78a, gaf W. II in 1649 jaargelden aan de heren van Karei U’s hof van
aooo gld. per hoofd. Vgl. ook Carte’s Ormonde Papers, I, 199 en aog.
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Warwick voor Den Briel geblokkeerd en bij gebrek aan geld
allengs verlopend.
Willem II was zelf een te energieke persoonlijkheid om zich
aan de gemakkelijkheid, waarmee de Engelse prins zich in zijn
werkeloosheid schikte, niet te ergeren1. Wat de Staten van
Holland betreft, die zouden niet ongaarne gezien hebben, dat
de admiraal van het Parlement had doorgetast en de zwakkere
royalistische vloot met éen stoute slag vernietigd 2; maar toen
hij dat verzuimde, moest men wel de neutraliteit doen eerbie
digen. Weldra werd nu aan het hoofd van die vloot Prins
Rupprecht van de Palts gesteld, die met zijn ontembare energie
verder verloop wist te voorkomen, ook al kostte het de grootste
moeite om geld te vinden en de vloot weer zeilree te maken.
Allerlei ambitieuze plannen werden op het bezit van die strijd
macht, de laatste bijna waarop de royalisten volledig konden
rekenen, gebouwd, maar vrijwel het enige wat Prins Rupert
er ooit mee heeft kunnen doen, nadat hij in het begin van
1649 naar Ierland koers gezet had, was kaapvaart ten nadele
van de Engelse handel, weldra de enige bron van inkomsten
voor de jonge Karei in zijn ballingschap.
De slag bij Preston had het lot van Karei I bezegeld. Schot
land behield nog zijn zelfstandigheid: nu de tot Stuart terug
gekeerde Presbyterianen onder Hamilton verslagen waren, viel
de macht er toe aan de onverzoenhjke Presbyterianen onder
Argyle, die niet meer met de Independenten gemeen hadden
dan zij, maar voorlopig in bondgenootschap ermee stonden.
1) Hij was, toen deze beslissingen vielen, in Groningen. Van daaruit
schreef hij 15 September aan Heenvliet, dat hij aan de Prinses Royaal
een brief had gezonden voor de Admiraliteit van Rotterdam voor het geval
de Prins van Wales een schip mocht willen hebben om naar Schotland
te gaan ao September — blijkbaar had Heenvliet hem in die tussentijd
op de hoogte gebracht van Preston — schreef hij de volgende karakteris
tieke woorden: ,J’ay receu vos lettres. Je voy que les affaires sont bien
incertaines et qu’ils ne savent de quel bois faire flèce. Me semble qu il vaut
toujours mieux un Royaume (versta: éen koninkrijk: Schotland) que rien,
mais le temps perdu est beaucoup” (Rawlinson Letters, Bodleian Library,
Oxford).
2) Want men was toen meest nog goed parlements, zegt Aitzema.
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Maar in Engeland was er nu geen macht meer die Cromwell
kon weerstaan. In December zuiverde „Pride’s purge” het Par
lement van weerbarstige elementen en in Januari verscheen de
Koning voor zijn rechters.
De Prins van Wales, die aan het pretlievende Haagse hof
met zijn briljante nichten van de Palts-Bohemen en met de
mooie zusters van zijn zwager van Oranje zijn politieke bekom
mernissen in feestvieren had vergeten, werd nu wreed opge
schrikt. De 22ste Januari 1649 ontving hij berichten, waaruit
men kon opmaken, dat het leven van zijn vader gevaar liep.
De volgende dag verscheen hij in de Staten-Generaal, waar
Boswell het woord voor hem voerde, zeggende: „j’ai horreur de
dire, qu’un Prince d’Angleterre vient requérir intercession pour
la vie du Roi son père”. Op voorstel van Holland werd besloten
om de oude Joachimi, die met verlof in het land was, en Pauw
van Heemstede onverwijld over te zenden. Men begreep, dat
men geen aanhangers van Oranje moest zenden om de Independenten te vermurwen. Zonder zich door storm en ijsgang te
laten afschrikken haastten zich de gezanten naar Londen. Niet
zonder moeite, ofschoon men hen hoffelijk behandelde, verkre
gen zij audiëntie bij het Parlement, waar hun bede ten gunste
van ’sKonings leven in stilte werd aangehoord. De volgende
dag, 30 Januari oude stijl (9 Februari 1649 nieuwe stijl), werd
Karei I in Whitehall onthoofd. Dezelfde dag liet het Parlement
plechtig afkondigen, dat niemand zich zou vermeten de titel
van Koning van Engeland aan te nemen.
De daad maakte bij ons te lande een geweldige indruk. Met
afschuw zag het volk, dat in zijn eigen revolutie „den Konink
van Hispanjen” altijd was blijven „eren”, „het Helsche Heir
in ’t Engelsch Rijk zijn troon” bouwen, zoals Vondel het uit
drukt. Ook zij die totnogtoe, ’tzij om vrijheid ’tzij om religie,
parlementsgezind waren geweest, zelfs de predikanten, die toch
weinig met de episcopaalse en zelfs katholieke tendenties van de
Prins van Wales en zijn raad op hadden, verfoeiden het Parle
ment nu. Dit is het getuigenis van Aitzema 1; en zeker ver*)

VI, 682.
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dient het alle geloof. Strickland, de gezant van het Parlement,
durfde zich niet op straat vertonen1. De predikanten vooral
waren hevig in hun veroordeling van „het grouwelijk bestaan ,
maar zij hadden al lang met de grootste onrust het spook van
het Independentisme het hoofd zien verheffen. De Zeeuwse
predikanten, die zich door Spang hadden laten bewerken, en
Voetius zelf hadden niet minder fel tegen het Independentisme,
dat wil zeggen tegen godsdienstvrijheid, dan tegen Episcopalisme geprotesteerd. De godsdienstige sympathieën van onze Cal
vinisten waren uitsluitend met de Presbyterianen, die nu in
Engeland het onderspit hadden gedolven. Het odium theologicum straalt klaar door in de toespraak, waarmee vier Haagse
predikanten de zoon van de om het leven gebrachte Koning
aanstonds meenden te moeten condoleren en vertroosten. Na
krachtige betuigingen van afschuw over „dien noyt gehoorden
Vadermoort, dat vervloeckte ombrengen van het heyligh gesalfde hooft, en die noyt genoech beklaeglijcke slachtingh van
dien eenigen Coninck der Gereformeerde belijdenisse”, verkla
ren de eerwaarde heren, dat men hieruit zien kan „wat het is,
te zijn Independent” 2. Zij kregen voor hun inmenging in de
politiek meteen van de wereldlijke overheid de pin op de neus.
De Staten van Holland verstonden, dat zij zich voortaan niet
en corps tot vreemde machthebbers zouden hebben te richten,
dat zij de zaken van Groot-Brittanmë niet op de preekstoel
zouden brengen, en dat rij geen correspondentie overzee zouden
voeren.
Want te midden van de algemene opwinding hielden de
Staten van Holland onwrikbaar vast aan hun richtsnoer, dat
men met de Parlementspartij in vrede moest leven, en meer
dan ooit nu rij het hele land aan zich onderworpen had.
Aitzema merkt zuurtjes op, dat de Statenpartij vast besloten was
om het te houden met de overwinnaar. Dat was inderdaad
een wijze regel, die wij de Franse regering al zagen vaststellen
als de onomstotelijke „raison d’état” 3, en die voor ons land
!)
a)
®)
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Eva Scott, a.w., 73.
Aitzema, VI, 694.
Hiervóór, 43, noot 3.

zo redelijk was, dat ook het andere handeldrijvende gewest,
Zeeland, waar toch de Prins van Oranje zo grote invloed had,
in deze dagen nog altijd met Holland samenging, terwijl ook
alle andere Europese mogendheden met uitzondering van
Zweden, waar de ietwat onevenwichtige Koningin Christina
toegaf aan een kortstondige opwelling van edelmoedige veront
waardiging, er zich door lieten leiden. Frankrijk trouwens, waar
mee de Prins van Oranje zich zo graag zou hebben willen
verbinden om de Engelse zaken te herstellen, was juist in dezfe
dagen volstrekt machteloos door zijn eigen woelingen van de
Fronde.
Overigens was het wel niet alleen hun zin voor Realpolitik,
die de Staten beheerste. Zij, die met de godsdienstige oogmerken
der Presbyterianen evenmin wezenlijk sympathiseerden als met
hun eigen Calvinistische predikanten, moeten een zekere hei
melijke bewondering gekoesterd hebben voor de republikeinse
durf der Independenten. Aitzema zelf kan niet nalaten een op
merking te maken voor de dwaasheid der mensen, die nu allen
waren „ingenomen met compassie over de doodt van den
Coninck, eén persoon: ende men hadde met drooge oogen aengezien dat sooveel duysent persoonen sedert de Engelsche
troublen in Engelandt, Yerlandt ende Schotlandt waren omge
komen” 1. En hij maakt melding van „libertijnen”, die lastige
vragen stelden over de redelijkheid der verontwaardiging bij
mensen als de Calvinistische predikanten, wier voorgangers zich
immers ook gewapenderhand tegen hun wettige Koning hadden
verzet. Men zei dan wel, dat de Engelse Republiek gesticht
werd door niet dan een klein gedeelte van het Lagerhuis. Maar
in de Verenigde Nederlanden was de verandering begonnen niet
eens Staatsgewijze of door een gedeelte van enig Parlement,
maar door enig canaille te Vlissingen in Zeeland en te Enkhuizen in Holland ...
En dat er vrijgeesten waren, die zo durfden spreken, en dat
luidop, dat behoeven wij niet op gezag van Aitzema aan te
nemen. Een Utrechts student gaf een tegenschrift in het licht
tegen de Dissertatio de successione et jure primogenitorum van
*)

VI, 685.
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Professor Boxhom1, waarin die betoogd had, dat onschuldige
Koningszonen een recht tot opvolging hadden dat door de
afzetting van hun vaders, schuldig of niet, niet kon worden
verlet. De Utrechtenaar vraagt, hoe de professor dat rijmt met
zijn trouw aan de staat die hem bezoldigt en die immers ook
geen onafhankelijke Republiek zou zijn, als Philips III s rechten
niet door de afzwering van zijn vader waren verkort. Hij stelt
voorts in het algemeen, dat Koningen regeren niet bij de gratie
Gods, een niets-zeggende term, maar bij de gratie van het volk,
dat de schrijver ach denkt handelend door Staten, want hij
is duidelijk een regentenman. En hij verwondert er ach niet
weinig over, dat er in vrije staten en republieken nog mensen
gevonden worden, die zo hoog met het koninklijk gezag weg
lopen. Ook toen Dirk Graswinckel, de bekende jurist, met een
werkje uitkwam, of beter gezegd, toen een ouder werkje van
hem voor de gelegenheid in het Nederlands vertaald werd,
waarin het gezag van de Koning tegen dat van het Parlement
werd verdedigd
verscheen daartegen een pamflet, waarin
een blijkbaar ontwikkeld en belezen man een gematigd woord
zegt ten gunste van de immers zo typisch Nederlandse opvat
ting — ook hij laat niet na daaraan te herinneren — van een
door het volksbelang beperkte vorstelijke macht. Die het goed
menen met de Koning, eindigt hij heel verstandig, moesten
wensen, dat hij wat meer naar zijn volk en wat minder naar
zijn hof geluisterd had ®. Men kan er zeker van zijn, dat deze
beschouwingen in regentenkringen vrij algemeen gangbaar
waren.

1) De Latijnse geschriften, beide in het Nederlands vertaald, werden
nog door twee wederwoorden in het Nederlands gevolgd: Knuttel, 6377
tot 6383. De naam van de Utrechtenaar is mij onbekend.
2) Knuttel 6375: Korte onderrechtinge raeckende de fundamentale
Regeeringhe van Engelandt.
*) Knuttel 6376: Beduncken op de onderrechtinghe, enz. (Zonder op
gave van plaats, drukker of jaartal.)
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Willem prest Karei &ch met de
Schotse Presbyterianen te ver
staan (’4g ’5o).
—

Dat neemt niet weg, dat de opkomst der Independenten, en
hun indrukwekkend strafgericht aan de Koning meer dan iets
anders, een grote omkeer in de Nederlandse publieke opinie ten
opzichte van de Engelse zaken te weeg bracht. De Calvinisten,
die tegenover het Parlement in strijd met de Koning sympathiek
hadden gestaan, stonden met bepaalde vijandigheid tegenover
de Engelse Republiek, en Willem II kon menen, dat een politiek
van inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van GrootBrittanmë, al was er zeker ook nu nog heel weinig actieve be
geerte voor aanwezig, minder impopulair zou zijn dan in de
dagen van zijn vader. Vooral omdat de Schotse Calvinisten of
Presbyterianen zich juist opnieuw tot het koningschap wendden.
Maar er deed zich daarbij toch een complicatie voor. De
Presbyterianen, verschrikt door het gevaar van het Independentisme, wendden zich tot het koningschap, maar Karei II was
er volstrekt niet gretig op om hen tegemoet te komen. Bij de
Hamilton-partij had hij zich wel willen aansluiten, ofschoon ook
dat zijn Engelse getrouwen bitter weinig aanstond. Maar de
partij van de Markies van Argyle, die na de ondergang van
Hamilton aan het bewind was gekomen, was nog heel wat aanstotelijker. Zij bestond uit de steilste Presbyterianen, ongeneigd
om ook maar de geringste concessie te doen aan de politiek der
Stuarts of zelfs om de vervolging te staken van al wie zich vroeger
voor hen gekweten hadden of met episcopaalse neigingen besmet
waren. Weliswaar had de terechtstelling van Karei I ook
in Schotland grote en algemene verontwaardiging gewekt.
Ook had het Schotse Parlement zijn zoon onmiddellijk na ont
vangst van het bericht uit Londen geproclameerd tot Koning
van Groot-Brittannië en Ierland. Het stelde daarbij echter voor
waarden, die in hoofdzaak hierop neerkwamen, dat Karei II
zekere persoonlijke satisfactie op het stuk van religie zou moeten
geven en dat hij het Nationale Covenant van Schotland van
59

1638, dat de Presbyteriaanse kerkorde voor dat rijk vaststelde
en strenge vervolging van andersdenkenden voorschreef, en the
Solemn League and Covenant van 1643 dat het Presbyterianisme ook voor ’s Konings andere rijken wilde invoeren, moest
bezweren. Met andere woorden, er werd van Karei II verlangd,
dat hij de politiek zou omhelzen, die voor zijn vader en al diens
Engelse getrouwen zo onaannemelijk was geweest, dat zij het
nog liever tot de burgeroorlog hadden laten komen. Geen won
der dat er in rijn Engelse raad krachtig verzet werd gevoerd
tegen het aannemen van de Schotse fisen. De ongelukkige
uitslag van de vloot-expeditie in Augustus van het vorig jaar
had aan de invloed van Culpepper en de andere Presbyteriaansgezinden veel afbreuk gedaan. De strenge Episcopalen als Hyde
en Cottington waren nu aan de beurt. Karei II zelf trouwens
die, voorzover zijn natuur hem toeliet in iets te geloven, ge
loofde in het volle royalistische program en in de Episcopaalse
kerk, zag er grotelijks tegen op om onder het Presbyteriaanse
juk door te gaan en zich toe te vertrouwen aan de lieden die
rijn vader, zoals het heette in de partijtaal van die dagen, aan
rijn beulen hadden verkocht. En dat terwijl er een alterna
tief was.
In Ierland toch had zich de koninklijke stadhouder, de
Markies van Ormond, nog steeds staande gehouden niet alleen,
maar hij had juist een vrede met de katholieke opstandelingen
gesloten en maakte zich sterk dat hij weldra de plaatsen, die
in de macht van het Parlement waren, tot de gehoorzaamheid
aan de Koning zou kunnen terugbrengen en dat hij dan een
leger beschikbaar zou hebben om Engeland zelf aan te tasten.
In Februari stuurde hij een afgezant naar Den Haag om Karei
uit te nodigen naar Ierland te komen en men kan zich voor
stellen, welk een bekoring dit denkbeeld voor Karei II moest
hebben. Het was eigenlijk een wederopvatten van het oude plan
van Karei I en Strafford om de koninklijke macht in Engeland
te vestigen met behulp van katholiek Ierland. Als het slaagde,
zou de jonge Karei, in plaats van een door de Covenants reli
gieus en politiek gebonden vorst, de autocraat kunnen worden,
die rijn vader gedroomd had te rijn. Het grote bezwaar was,
60

dat in weerwil van de verzekeringen van Ormond de toestand
in Ierland nog zeer onberekenbaar leek, en er waren dan ook
verscheiden Engelse raadslieden, die voor Schotland stemden.
Schotten van allerlei richting waren bovendien in Den Haag en
rieden tot aanneming van de Schotse voorwaarden, zelfs ver
scheiden edelen van de Hamilton-partij, die door de nieuwe
regering waren verbannen. Van de Schotten dreef alleen Montrose, de vertegenwoordiger van puur royalisme, de man die
op het vernemen van de terechtstelling van zijn Koning in zwijm
was gevallen, tot Ierland, en door niemand liet Karei zich zo
graag drijven als door hem, hoe fel de Presbyterianen hem ook
haatten. In April pas kwamen de afgezanten van de Schotse
regering zelf om met „de geproclameerde Koning” over zijn
toelating te onderhandelen.
Men zou uit de omstandigheden zelf al afleiden, dat de Prins
van Oranje zijn zwager veel liever naar Schotland dan naar
Ierland moest zien trekken. Voor wie ’sKonings zaak bij het
Nederlandse volk wou voorstaan, had dat alles voor. Om een
verbond met het vrije, Presbyteriaanse koninkrijk Schotland aan
te prijzen was heel iets anders dan om voor steun aan een Epis
copaalse, op katholiek Ierland drijvende, de autocratie naja
gende Stuart te pleiten. De kapelaans, waarvan de Schotten
wilden dat Karei II zich zou ontdoen, gaven ook aan de Neder
landers aanstoot; een hunner predikte bijvoorbeeld met felheid
tegen de Calvinisten in het algemeen1. De Schotten zelf
rekenden er dan ook vast op, dat Willem II hun zaak bij de
Koning zou voorstaan en bewerkten hem wat zij konden. De
woordvoerders van de Anglikaanse richting, zoals Sir Edward
Hyde, wisten dat hij niet aan hun kant stond, en in 9s Konings
raad genodigd om zijn advies over deze zaken te doen ken
nen 2, vermaande de Prins hen trouwens ronduit om de gevoe
ligheid der Presbyteriaanse partij te ontzien 3.
Het uitvoerigst en meest authentieke bericht omtrent zijn
1) Aitzema, VI, 688.
2) B. M. H. G., XXVII,, Journalen van den Stadhouder
Willemlluitdejaren 164 1—5 o, 483.
3) Clarendon (Hyde), History of the rebellion, 717.
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houding is dat van de Schotse dominee Spang, hiervóór reeds
vermeld, die in Maart op verzoek van zijn vrienden in Schotland
uit Vere naar Den Haag ging en een onderhoud van meer dan
een uur met de Prins in eigen persoon had 1. Uit zijn omstan
dig verslag blijkt, dat de Prins goed van de verwarde toestanden
in Engeland en Schotland op de hoogte was, en dat hij, ofschoon
natuurlijkerwijze de Presbyteriaanse woordvoerder met sympa
thie tegemoettredend, toch ook de argumenten van Karel’s
Engelse raadslieden klaar had en er een zeker recht aan deed
wedervaren. Vooral van de felle onverdraagzaamheid der
bovendrijvende partij zag hij de gevaren helder in en hij vreesde
ook (en dat zeker met heel wat grond), dat het omhelzen
van de Solemn League and Covenant ’s Konings zaak mocht
schaden door Katholieken en Episcopalen in Engeland af te
schrikken. Toch eindigde hij met te beloven, dat hij de Koning
tot het aannemen van beide Covenants zou raden en hij ver
zekerde Spang de volgende dag, dat hij het gedaan had 2. Toen
de afgezanten der Schotse regering begin April zelf aankwamen,
konden zij aanstonds melden, dat zij met de hulp van de Prins
van Oranje hun eisen ingewilligd hoopten te krijgen 3.
Lord Byron, de afgezant van Ormond, meende 4 de Schots
gezindheid van de Prins van Oranje en zijn moeder eerst te
moeten toeschrijven aan nieuwe voorspiegelingen van een huwe
lijk tussen de Koning en een dochter van Frederik Hendrik.
Stellige bewijzen voor die bewering zijn mij niet onder de ogen
gekomen. Wel dat Amalia van Solms inderdaad de Schotse
1) Baillie, Letters and journals (uitg. Ballantyne Society), III, blz. 73.
Spang wilde Engels of Latijn spreken, maar Willem II gaf de voorkeur aan
Nederlands. — Lord Byron, de afgezant van Ormond, zegt: „He understands English very well, though he speak it not, that your Exc. shall not
need trouble to write in French”; Carte’s Ormonde Papers, I, 269.
2)
Spang is begrijpelijkerwijze zeer goed over Willem II te spreken:
„Ye will find our young Prince of Orange one of the hopefullest youths
that ever Europe brought forth, and willing to doe all good offices for the
cause”; Baillie, a. w., 83.
®) A.w., 88, 90.
4) Carte, Ormonde Papers, I, 239.
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afgezanten openlijk steunde1, terwijl Sophia van Bohemen
(de latere Keurvorstin van Hannover) in haar mémoires, een
troebele bron echter voor haar Haagse jaren, verklaart, dat
de oude Prinses haar, Sophia’s, rechtzinnigheid nog in 1650 bij
de Schotten in verdenking bracht, om de geschiktheid van
eigen dochter voor de waardigheid van Koningin van Schotland
te beter te doen uitkomen 2. En het is natuurlijk in het alge
meen bekend genoeg, hoezeer de huwelijksvooruitzichten van
haar kinderen Amalia’s politiek bepaalden. Byron doet echter
even later de ietwat verrassende mededeling 3, dat Willem II
zich volstrekt niet door de Schotse lords heeft laten ompraten,
maar dat hij zijn, Byron’s, lastgever Ormond hoger achtte dan
een hunner en op goede correspondentie met hem gesteld was.
Dit betekent vermoedelijk slechts, dat de Prins, die een ver
zoenende en bemiddelende houding wou aannemen, ook de
Ierse partij te vriend hield en haar zijn betuigingen niet spaarde.
Best mogelijk intussen, dat hij niet steeds een rechte lijn
volgde in deze moeilijke kwestie. Zelfs Henriette Marie en
Jermyn, aan wier adviezen Willem II altijd veel hechtte, en die
zoals wij weten, een aansluiting bij de Presbyterianen bepleitten
(voor Katholieken waren Presbyterianen niet erger ketters dan
Episcopaalsen), vonden ditmaal, dat de Schotten te veeleisend
waren; wat de Koningin van Bohemen en haar dochters betreft,
die waren met hart en ziel tegen de politiek van onderwerping
aan de Covenants, verafschuwd door haar befaamdste zoon
Rupert, nu met de royalistische vloot op zee. Hoeveel aantrek
kelijker was voor ridderlijke zielen het hooggestemd royalisme
*) Sophia van Bohemen schreef dit 13 April 1649 aan haar broer
Rupert: CaUndar St. P. Dom., 1649—50, 85. — Baillie (zelf een van de
Schotse afgezanten) schreef het ook naar huis: „...hïs Mother... who
is a wise and religious lady, and promises to hold her son right”; Letters
and joumals, III, 90. — Ook Beverweert „a nobleman treuly pious”, was
actief Presbyteriaans-gezind: ib., 73.
2) De Koningin van Bohemen hoopte Karei voor Sophia te winnen.
De Boheemse koningsfamilie beleed de gereformeerde godsdienst,
de meeste van haar leden waren weinig zuiver in de leer. De aanklacht
tegen Sophia luidde dat zij Karei naar „common prayer” vergezelde.
*) Carte, Ormonde Papers, I, 239.
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van Montrose, of zelfs het onbuigzaam episcopalisme van Hyde!
In November schrijft de Koningin van Bohemen aan Montrose,
dat haar nicht, de Prinses Royaal, „nog steeds standvastig aan
ónze kant staat” *. Alle Engelse invloeden aan zijn kosmopo
litisch hof en in zijn kosmopolitische familie werkten op de
Prins in het nadeel van de Schotten. Toch staat het vast dat
hij in Juni, toen Karei al in Breda was en op het punt stond
naar Ierland te trekken, opnieuw ernstige pressie op hem
oefende tot aanneming van dé Schotse eisen .
Groen kon in de Archives geen stukken publiceren, die enig
licht op deze kwestie werpen, en hij, die eigenaardig genoeg het
aan zijn geestelijke voorouders zo sympathieke Presbyteriaanse
regiem in Engeland „arbitraire et oppressif” noemt, schrijft dan
ook, dat het niet bewezen is dat Willem II met zijn raad er toe
heeft bijgedragen om Karei tegen zijn geweten in de Covenants
te doen aanvaarden 3. Wij zullen zien, hoe ook bij de hervatte
1) Napier, Memoirs of Montrose, 720.
2) 24 Juni 1649 schreef de Koningin van Bohemen aan Montrose:
I have desired Sir Edward Herbert to let you know how by great chance
ï have found that the Prince of Orange will again extremely press the
king to grant the Commissioners’ desires and so ruin him through your
sides... I have had a huge dispute with Beverwert about it. For God ’s
saké leave not the king as long as he is at Breda”; Napier, a. w., 711.
Nog een aanwijzing dat de Prins in die dagen partij had gekozen voor
de Presbyterianen is te vinden in het feit, dat hij het was die de Koning
adviseerde (een advies dat opgevolgd werd), om Hyde en Cottington naar
Spanje te zenden ten einde te trachten daar geld los te krijgen Het ver
moeden ligt voor de hand, dat het er hem om te doen was de leiders der
episcopaalse partij uit ’sKonings omgeving te verwijderen. (Gardiner,
Commonwealth, I, 70). - Een op zichzelf al voldoende bewijs is dat m
September de kanselier van Schotland hem dank betuigt voor „the faithfull
advyce and counseU which wee understand your Highnes has given to His
Majesty in those things that conceme his honor and happmes and the
satisfying the desyres of this Kingdome”. (Wynne, Geschillen over afdan
king van het krijgsvolk, W. H. G., 98).
3) Archives, II, IV, blz. CII. Dit deel van de Archives is van 1859.
Groen schijnt echter noch Napier’s Montrose (.856) noch te Letters and
journals van Baillie (.842) gekend te hebben. Geen onzer historici heeft
trouwens deze werken ooit benut. Overigens zou het gezag van Clarendon,
History of the rebellion, blz. 737» voor Groen voldoende hebben kunnen
zijn.
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onderhandelingen van het volgend jaar, welke anders dan die
van 1649 tot een vergelijk tussen Karei en de Schotten leidden,
omtrent ’s Prinsen houding geen twijfel kan bestaan. Maar er
is geen enkele reden om hem hard te vallen over zijn advies.
Hoe men ook sympathisere met het standpunt der Engelse
royalisten, die zich door de onderhandelingen met de Presby
terianen diep verongelijkt gevoelden, en waarvan de edelsten
er een zedelijke afschuw voor koesterden als voor iets onoprechts
en onwaardigs, het is natuurlijk genoeg, en het pleit voor zijn
zelfstandigheid, dat Willem II niet in de eerste plaats met
Engelse, maar met Nederlandse toestanden rekening hield. En
dat de Staten-Generaal een schikking tussen de Koning en
Schotland wensten, dat verklaren alle berichtgevers met de
meeste stelligheid x. Strickland slaat de spijker op de kop, als
hij opmerkt dat de Prins zijn best doet om de Koning en Schot
land samen te brengen, „in de hoop dat hij daarmee hier te
lande alles met zich zal krijgen” 2.
In 1649 evenwel, toen er nog de keus was tussen Schotland
en Ierland, kon Willem II, hoeveel verplichtingen men ook aan
hem had, de jonge Koning niet van Ierland terughouden. De
Schotten maakten het Karei ook zeker niet gemakkelijk. Inwil
liging van hun eis om de Presbyteriaanse kerkorde ook in Enge
land en Ierland in te voeren zou hem op de steun van zijn
enige waarachtige vrienden te staan gekomen zijn. Bovendien
ging in Schotland de vervolging van de eigenlijke royalisten
haar gang, vooral de terechtstelling van de graaf van Huntly
begin April was uitermate kwetsend voor de Koning. In die
zelfde dagen kwamen de Schotse afgezanten in Den Haag aan,
en de eerste eis die zij stelden, (en dat op de meest aanstotelijke
wijze) was dat de Koning Montrose uit rijn omgeving zou
verbannen. Het is niet aan te nemen, dat de Staten van Holland
*) Byron schrijft bijvoorbeeld, na de voorwaarden der Schotse afge
zanten vermeld te hebben: „But the King being now unfortunately in a
Presbyterian country, cannot resent these indignities so as otherwise he
would”; Ormonde Papers, I, 268.
a) „ ... hopeing by that means to carrie all heere”; Thurloe State
Papers, I, 115; 9 September 1649.
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ach zouden hebben laten overhalen tot daadwerkelijke hulp
verlening, als Karei de Presbyteriaanse weg gekozen had. Zv
waren in ons land de bewonderaars van die kerkorde niet. In
ieder geval kreeg de Koning, die zich tot de Staten-Generaal
wendde met een verzoek om transportschepen en een lening van
20,000 pond sterling voor zijn Ierse expeditie x, en die tegelijk
uitvoerig uiteenzette waarom hij aan de roepstem van Schotland
geen gehoor kon geven, nul op het rekest. De Prins van Oranje
steunde het verzoek stellig, ook al was zijn raad in de wind
geslagen, maar een politiek die geld kostte, kon bezwaarlijk
tegen Holland in worden doorgezet, en Holland wilde niet2.
Toen de Koning eindelijk in Juni op zijn Ierse expeditie uit
toog, moest Willem II zelf opnieuw in de beurs tasten om te
voorkomen, dat zijn schuldeisers hem vasthielden 3. Hij nam
de £ 20.000 zelf op 4.
En alle moeite was voor niets. Het ging met Karel’s zaak in
Ierland slecht, van het ogenblik af dat Cromwdl zich opmaakte
om het eiland te onderwerpen. Zelf kwam de Koning, na lang
oponthoud in Frankrijk, nooit verder dan Jersey, waar hij
maanden lang in de meest benarde omstandigheden bleef af
wachten en waar hem ten slotte in September en October de
berichten van Cromwell’s volledige zegepralen bereikten. „Het
is klaarblijkelijk”, schrijft De Wilhem aan Huygens, „dat God
hem wil doen begrijpen, dat er geen ander middel is om ach
te herstellen dan in Schotland” 6. Inderdaad, er schoot weinig
anders over. Maar de Schotten waren niet schappelijker ge
worden. Zij wilden wel weer onderhandelen, — aj hadden de
Koning zelfs op Jersey laten opzoeken —, maar steeds op
dezelfde voorwaarden. Er werd nu afgesproken, dat de onderl) Clarendon State Papers, II, 48a.
3) Archives, II, IV, 309. De bewering in Nicholas Papers, 1, 1*7, dat
het door Willem II aan de Koning verschafte geld was „underhand provided by the States” is al heel onwaarschijnlijk. (Een soortgelijke bewering
voor 1650 in Gardiner,... Charles II and Scotland in 1850, 77; en vgl.
een voor mij onverklaarbaar bericht bij Wagenaar, Amsterdam, I, 550.)
8)
i)
®)
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Aitzema, VI, 785.
Clarendon, History of the Rebellion, 718.
Archives, II, IV, 315; 19 Oct 1649.

handelingen te Breda zouden worden hervat onder de bemid
deling van de Prins van Oranje 1.
De Koning nam het voorstel van die onderhandelingen de
2iste Januari 1650 (N. S.) aan. De volgende dag schreef hij
aan zijn getrouwe Montrose, dat hij daarom niet minder ver
langde, dat die met zijn voorgenomen expeditie tegen de
Schotse regering zou voortgaan. Montrose, de onvoorwaarde
lijke royalist, was nu KarePs enig alternatief, maar de wijze
waarop hij hem gedurende zijn onderhandelingen met de
Schotse Presbyterianen tegen hen uitzond, is wel een treffend
staaltje van zijn dubbelhartigheid.
De positie van de bemiddelaar bij die onderhandelingen was
zeker niet gemakkelijk. Begin April kwam Karei, na in Frank
rijk met zijn moeder overlegd te hebben, met zijn berooide hof
stoet te Breda aan. De vijandige stemming tussen zijn F.ngpls/»
aanhangers en de Schotten was er sinds 1649 niet beter op ge
worden. De Engelsen waren vrij wantrouwig jegens de Prins
van Oranje gestemd. Zij wisten, dat de Schotten op zijn voor
spraak rekenden en dat een paar van hun woordvoerders heel
de winter in Den Haag hadden doorgebracht om de Prins te
bewerken2. Volgens een Engels republikein, die zich bij het
gevolg van Karei II had weten in te dringen en die vandaar
kostelijke rapporten aan de regering te Londen schreef3,
troostte men zich met te bedenken, dat de Koning zich toch wel
onafhankelijk genoeg zou voelen tegenover zijn zwager, die zich
immers in de dienst der Stuarts reeds zodanig had geruïneerd,
dat er weinig financiële steun meer van hem te verwachten was,
terwijl hij bovendien in zijn eigen land met ernstige moeilijk
heden te worstelen had en niet heel vast in ’t zadel zat4.
Zonder twijfel overigens deed de Prins, evenals in 1649, zijn
best om de Schotten wat redelijker te stemmen. Dat erkenden
*) Letters and Papers illustrating the relations between Charles II and
Scotland in 1650, uitg. door Gardiner in 1894.
2) A.w., 60.
8) Zij verschenen in A Briefe Relation, het orgaan van de Engelse Raad
van State, en zijn daaruit gedeeltelijk in Gardiner’s werk herdrukt.
*) Aid. 30.
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ook de Engelse royalisten. Volgens de republikeinse spion ge
bruikte hij daarbij vooral ook de diensten van de Nederlandse
Calvinisten, van Dr. Rivet (die toen rector van de door Frederik
Hendrik opgerichte universiteit te Breda was) en van Voetius
zelf. De Nederlandse Calvinisten toch waren, zoals de Engels
man zegt, „nothing so rigid” als de Schotse, en Voetius zou wel
willen meewerken uit complaisance voor de Prins1. Maar voor
de Prins was de hoofdzaak toch dat er, hoe dan ook, een over
eenkomst tot stand kwam. De Engelse republikein, die het gedoe
te Breda met een sterk gevoel voor de komische zijde ervan
beschouwde, geeft gedurig als ’s Prinsen voornaamste beweeg
reden op, dat het onderhoud van de Koning en zijn hofstoet
geheel ten laste van zijn toch al zo bezwaard fortuin kwam en
dat hij hem dus tot elke prijs wilde kwijt raken 2. Het is niet
onwaarschijnlijk, dat die overweging meetelde, maar zoals ik al
heb uitgelegd, een overeenkomst tussen Karei en de Schotten
paste in Willem’s algemene politiek, waarvan een samengaan
tussen de Staten-Generaal en Stuart tegen de Engelse Republiek
zulk een voornaam onderdeel was. In ieder geval staat het vast
dat de Prins zijn zwager tot aanvaarding van de voornaamste
eisen der Schotten heeft geprest: er zijn een paar stukken
over s, waarin hij de Koning zijn denkbeelden over een moge
lijk antwoord aan de Schotse gedelegeerden voorlegt en volgens
die moest hij zowel het Schotse Covenant als de algemene
League and Covenant bezweren en ach voor zijn persoon in
Schotland steeds aan de Presbyteriaanse eredienst houden.
En inderdaad eindigden de onderhandelingen met het toe
geven van Karei. Hij maakte nog wel enige reserves, maar de
hoofdzaken aanvaardde hij. Montrose en Ormond werden ver
loochend, en het episcopalisme met hen. Begin Mei tekende hij
de overeenkomst. Dr. Rivet, die ook met de Schotse predikanten
raadpleegde over de wijze waarop ingevolge het verdrag de
1) Deze bizonderheden over Voetius, te vinden in Gardiner’s a.w., zijn
Dr. Duker, Voetius’ biograaf, ontsnapt.
2) A.w. 76.
s) Wynne, Geschillen enz., W. H. G., 92; ongelukkig zijn die stukken
niet gedagtekend.
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Anglikaanse kapelaans uit ’s Konings omgeving zouden worden
verwijderd, was bij de tekening tegenwoordig Onbeschrijflijk
was de bitterheid waarmee de trouwste royalisten vernamen, dat
de Koning een godsdienst had aangenomen voor zich en zijn
onderdanen, waarin hij zelf niet geloofde; dat hij op zich ge
nomen had allen die zich om hem en om het episcopalisme
geruïneerd hadden van zich te stoten; ten einde toegelaten te
worden als schijnkoning over de gehate Schotse oproerlingen.
Zijn moeder zelf wierp de verdenking van zich, als zou zij hem
„aangespoord hebben zijn eer en zijn geweten op te offeren”.
De royalisten in Engeland waren ontmoedigd.
En nog vóór hij Nederland verliet, ontving Karei een bericht,
dat hem de valsheid van de positie, waarin hij zich geplaatst
had, vlijmend moest doen gevoelen. Montrose was in handen
van de Schotse regering gevallen. Men kon betogen, dat zijn
tocht meer kans op slagen gehad zou hebben, als Karei zelf
de lust van weifelende Schotten om zich onder hem te scharen
niet door zijn onderhandelen met de Covenanters had gesmoord.
In ieder geval werd aan Montrose geen genade getoond. Onge
acht de commissie die hij van de Koning hield, werd hij als
een verrader gehangen en gevierendeeld. Groter smaad kon
Karei niet worden aangedaan. De tijding bereikte hem, terwijl
hij bij zijn zuster de Prinses van Oranje vertoefde op Honselaarsdijk, vlak voor hij zich zou inschepen. Een ogenblik bracht
het hem aan ’t aarzelen 2. Wat zou zijn eigen leven waard zijn,
als hij zich in de macht van die onverbiddelijke fanatici begaf?
Maar het was te laat om terug te keren. Tegen het midden van
Juni scheepte hij zich in op een Nederlands oorlogschip, met
nog een paar andere door zijn zwager voor die dienst opgekommandeerd 3. Met hem ging een gezelschap Presbyteriaansgezinde Engelsen en gematigde Schotten, dat de echte Presby*) A.w., 8i, 85.
2) Zelfs Willem II schreef 13 Juni uit Schoonhoven aan Heenvliet:
„je croy qu’il cera bien périllieux après avoir attendu cy longtemps de
sembarquer, et il vaudroit mieux remettre 1’affaire a une autre fois”;
Rawlinson Letters. De Koning was toen al scheep.
3) B. M. H. G., XXVII, 515.
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terianen kortweg „goddeloos” (prophane) achtten en dat hij
bij zijn aankomst (nadat men hem onderweg nog de laatste con
cessies had afgeperst) aanstonds moest ontslaan. Hij was redde
loos overgeleverd aan de steile, clericale partij, die hem geen
vernedering zou sparen.
En had hij nog maar met de Schotten alleen hoeven rekenen!
Maar de Engelse spion, die ik al herhaaldelijk heb geciteerd,
schreef in de „Briefe Relation”, zodra hij afwist van het tot
standkomen der overeenkomst, een waarschuwing, dat de roya
listen nu hemel en aarde bewegen zouden om vreemde troepen
in Schotland binnen te brengen ten einde vandaar, als door een
achterdeur, de Engelse Republiek aan te tasten. „Therefore, if
you be wise, shut that backdoor this summer, and then you will
be safer next”. Een raad, die Cromwell heel wat sneller zou
opvolgen, dan Karei aan vreemde hulptroepen kon komen.
Want zijn zwager van Oranje, op wie zijn hoop altijd nog voor
namelijk gevestigd was, zag wel nog kans om hem aan meer geld
te helpen, maar moest met zijn eigen oppositie afrekenen, vóór
hij eraan denken kon de hulpmiddelen van de Nederlandse staat
ten behoeve van de Stuarts te mobiliseren.

3
Strijd tussen Willem en Holland ; zending
van Schoep (Mei); W.’s geheim voor
stel aan Frankrijk (Febr.) ; crisis (Juli) ;
dood van W. (Nov. *50).
De geschiedenis van het laatste anderhalf jaar had bewezen,
dat de oppositie van Holland in staat was alle politieke actie
van de Stadhouder te verlammen. Wij moeten, om dat waar
te nemen, teruggaan tot het ogenblik dat in Den Haag het
nieuws van de terechtstelling van Karei I binnenkwam (midden
Februari 1649). Aanstonds was toen met evenveel felheid als
in 1645, een stormloop op de in 1642 vastgestelde neutraliteits
politiek ondernomen, en tegelijk hadden de Staten van Holland
ach, met evenveel succes als toen, daartegen schrap gezet. Zij
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lieten zich door de opwinding over de „koningsmoord” geens
zins van streek brengen. Voor en na bleef het voor hen zaak
om met de feitelijke machthebbers in Engeland op goede voet
te leven. Het was niet in de eerste plaats een gevoel van geest
verwantschap met de republikeinse partij, dat hun houding
ingaf. Het was voor alles een koele beschouwing van de belan
gen van hun eigen land. ’t Is waar dat men zou kunnen betogen
dat die belangen eer geschaad dan gebaat zouden worden met
de onderwerping van Schotland door de Engelse revolutionai
ren. De Franse politiek, naar ik reeds opmerkte, maakte het zich
volkomen klaar, dat de verscheuring van het eilandenrijk het
best met haar belangen strookte en de uitkomst bewees, hoe
gevaarlijk een sterk en verenigd Groot-Brittannië, hetzij onder
Cromwell of onder de Stuarts, juist ook voor ons land kon
worden. Zonder twijfel nam dan ook, als steeds, het onmiddel
lijk handelsbelang in de politieke berekeningen der Hollandse
partij een grote plaats in, en dat eiste zeker, dat men het Ge
menebest, dat sterk ter zee was, zou ontzien. Er kwam bij, dat
de Staten een kwestie die door de dynastieke politiek der Oranjes
zozeer tot een partijkwestie was gemaakt, moeilijk onbevooroor
deeld konden aanzien. Als Oranje en zij éen waren geweest,
zouden zij de Stuarts misschien tegen Engeland hebben kunnen
uitspelen — gevaarlijk zou dat altijd geweest zijn! — maar met
een Stuart die Oranje te zijner tijd misschien tegen hèn zou
willen uitspelen, wilden zij zich natuurlijk liefst niet inlaten *.
Van de kant der Oranjepartij was intussen dadelijk een
poging gedaan om in de uitroeping der Republiek zelve de aan
leiding tot een breuk te nemen. Natuurlijk hoopte zij de StatenGeneraal in haar gevaarlijke politiek te kunnen mee slepen.
Toevallig zat de heer Van Renswoude voor, terwijl men steeds
kon rekenen op de griffier Musch, wiens taak het was resoluties
te „extenderen”. Samen deden die heren hun best om een besluit
door te drijven dat men Karei II formeel als Koning van GrootBrittannië zou erkennen. Holland en Zeeland, welk laatste
X) Brieft Relation, Sept. 9, 1650 B. M. H. G., 1924, 83 (Deze en vol
gende brieven, die buiten Gardiner’s bestek vielen, zijn door mij uitgegeven) : „They (de Hollanders) wish verie well to your affairs in Scotland.”
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gewest dus weer, door zijn dringend handelsbelang gedreven,
aan de controle van Oranje ontsnapte, verzetten zich met hand
en tand en wisten ten slotte te bewerken, dat Karei slechts met
de titel van Koning in het algemeen zou worden toegesproken,
een titel waarop hij sinds zijn uitroeping door het Schotse Par
lement natuurlijk onbetwistbaar recht had.
Ook dat de gezanten van de staat, die uitgezonden waren
om nog te trachten Karei I’s leven te redden, ostentatief uit
F.ngpland zouden worden teruggeroepen, wisten de twee gewes
ten te beletten. De heer Van Heemstede weliswaar moest terug
komen. Hij gaf nog bizondere aanstoot aan de Oranjepartij door
te rapporteren, dat hij door de nieuwe machthebbers in Enge
land met de grootste voorkomendheid was bejegend. Maar hij
was slechts buitengewoon gezant geweest; waar het op aankwam
was, dat Joachimi kon blijven. En inderdaad, waarom zou hij
niet blijven? De gezanten van Frankrijk, Portugal, Spanje
werden ook niet teruggeroepen, al werd voorshands de Engelse
Republiek door geen andere staat erkend. Maar de Republiek
was een huis verdeeld tegen zichzelf. De twee partijen konden
elk het uitvoeren van de politiek der andere onmogelijk maken,
en het gevolg was een volslagen gebrek aan samenhang in de
buitenlandse staatkunde. De Staten-Generaal konden tegen
Holland in Joachimi niet terugroepen, maar zij konden wel
beletten, dat hij bij de nieuwe regering geaccrediteerd werd. Op
al zijn aandrang om nadere instructie kreeg de gezant slechts
ten antwoord, dat hij moest waarnemen en zich niet inlaten met
enige onderhandeling. Die houding wekte natuurlijkerwijze
ontstemming bij de nieuwe machthebbers.
Toen greep in Den Haag een opzienbarende gebeurtenis
plaats. In Mei stelde het Parlement Doreslaer, een Hollander
in Engelse dienst, nevens Strickland tot gezant bij de Staten aan.
Een paar dagen na zijn aankomst werd deze door een stuk of
wat Schotse royalisten (uit de omgeving van Montrose) in
koelen bloede vermoord. De Staten van Holland deden wat zij
konden om de misdaad, op hun gebied gepleegd, te straffen,
maar zonder gevolg, en natuurlijk maakte het geval in Engeland
diepe indruk. Het Parlement richtte een scherp schrijven tot
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Joachimi, waarop deze schriftelijk zijn afschuw over het ge
beurde betuigde. Dat nu werd hem in de Staten-Generaal
kwalijk genomen, omdat het erkenning van het republikeins
bewind impliceerde. De gezant kon dus geen vinger verroeren,
en tegelijk volhardden de Staten-Generaal (ook hier kwam uit
de tegenstelling een negatieve politiek voort) in hun weigering
om Strickland, die zich nu met nieuwe credentialen vanwege de
Engelse Republiek presenteerde, te ontvangen. Op die manier
meende men toch, eenvoudig door niets te doen, in staat te
zijn de verhouding met Engeland zodanig te vergiftigen, dat een
conflict onvermijdelijk werd.
Inderdaad werd deze kwestie het gevaarlijkst. Holland, gelijk
wij reeds zagen, kon gemakkelijk genoeg beletten dat er enige
hulp verleend werd aan Karei II, toen hij naar Ierland trok.
Maar ofschoon Holland beletten kon, het kon niet dwingen. En
zo kon Strickland dan met alle aandringen, ten slotte zelfs met
de bedreiging dat hij het land zou moeten verlaten, geen toegang
tot de Staten-Generaal verkrijgen. Men nam dat in Engeland
heel hoog op. Strickland zelf, naar ik opmaak uit zijn brieven
in de bekende Thurloe-uitgave1, was geneigd genoegen te
nemen met de vriendschap van de Staten van Holland, die hem
als resident van het Gemenebest van Engeland in hun midden
hadden ontvangen, zodra hij zich tot hen had gewend. Hij
drong er gedurig bij zijn meesters, de Raad van State, op aan,
dat men die vriendschap zou onderhouden door de Hollanders
genoegdoening te verschaffen in de blokkade-kwesties, die tel
kens rezen. In dit opzicht wilde men in Engeland soms ook wel
tegemoetkomen, maar het dreigement dat men Strickland zou
terugroepen en dus de diplomatieke betrekkingen definitief
afbreken, was er niet minder ernstig om gemeend. Het bewoog
de Staten van Holland, op wie zeker de overwinningen juist in
die dagen door Cromwell in Ierland behaald indruk maakten,
1) Thurloe State Papers, I, 113 vlgg. — „Pray, sir”, schreef hij in
Sept. '49, „doe but gratifie the States of Holland, and my life for it,
P. C. (Prince Charles), who hopes only to retrieve his game from hence,
shall doe nothing, notwithstanding the greatness of the greatest heere”;
ald., 119.
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tot een daad, die grote aanstoot gaf aan de Oranjepartij, maar
die Strickland zoveel te geestdriftiger prees.
Hadden zij totnogtoe getracht de Staten-Generaal tot hun
zienswijze over te halen door herhaalde vertogen bij monde
van versterkte deputaties, nu verzochten de gedeputeerden van
Holland aantekening van een formeel en krachtig protest. Het
merkwaardige van dat stuk is, dat er een beschuldiging in lag
opgesloten tegen de gedeputeerden der andere gewesten, die men
zelden zo onbewimpeld vindt uitgesproken. Heel het protest is
gericht, niet tegen de andere gewesten, maar tegen hun „ge
committeerden”, die de toelating tegenhielden „met pretext van
des niet gelast te sijn” K De gedeputeerden der andere gewes
ten, met uitzondering van Zeeland evenwel, dat nog steeds in
heel deze zaken éne lijn trok met Holland, voelden zich dan
ook gedrongen om uiting te geven aan hun gekrenktheid dat
men hen aanzag „voor alsulcke Ministers die den wille van de
Heeren hare Principalen in soodanige importante ende gewich
tige materie van staet wetende, den effecte van dien souden
dilayeren sonder denselven ter behoorlijcker rijdt ende plaetse
naer de waerheyt trouwelijck in te brengen ende naer te leven .
Dat was misschien meer dan de Hollanders zouden hebben
willen verantwoorden. Strickland weet met groter nauwkeurig
heid aan te geven, wat rij bedoelden. Het was er hun vooral
om te doen, dat de aandacht van de Staten der andere gewesten,
aan wie het protest werd toegezonden, op de kwestie zou
worden gericht. Die Staten toch, „who live remote and know
noe more then their deputyes informe them”, doorzagen „the
mistery of iniquitye” niet, dat in Den Haag werd afgespeeld.
Het is dus de ons reeds bekende voorstelling, dat de gedepu
teerden van de kleine gewesten zich door de Stadhouder tot
diens persoonlijke politiek lieten gebruiken, misschien niet be
paald tegen de zin van hun Staten in, maar in het geruststellend
besef dat die te ver waren om hen heel nauwgezet te contro
leren ; en wij zien hier dat de Hollanders daar vast genoeg in
geloofden om van hun protest de uitwerking te verwachten, dat
Aitzema, VI, 831.
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de heren eens een keer door hun lastgevers tot de orde zouden
geroepen worden1. Inderdaad wekte volgens Aitzema en
Strickland beiden de actie van Holland grote onrust onder de
aangevallen gedeputeerden. Maar de macht van de Prins was
ook over de Staten van hun gewesten groot genoeg om te zor
gen dat zij niet gedesavoueerd werden. Het protest van Holland
werkte niets uit. Het bleek overtuigend, dat de Prins van
Oranje over de Staten-Generaal kon beschikken tot het door
zetten van een politiek, die geen enkel Nederlands belang diende,
maar die wel zeer duidelijk tegen Nederlandse belangen in
druiste.
Onder die omstandigheden kwamen de Staten van Holland
tot een besluit van vrij onberekenbare strekking. Begin December 1649 werd in hun vergadering voorgesteld 2 om een „com
missaris” vanwege de provincie naar Engeland te zenden, en 21
Mei 1650 vertrok inderdaad in die kwaliteit naar Engeland de
heer Gerard Schaep, van Amsterdam, met een van 5 Mei ge
dagtekende instructie 3. De bedoeling van deze zending, die in
de instructie trouwens duidelijk staat uitgedrukt, moet tweeledig
geweest zijn. Ten eerste wilde Holland, welks ingezetenen zoveel
belangen in Engeland te behartigen hadden, ginds een agent
hebben, van wie meer uit kon gaan dan van de bijna negentig
jarige Joachimi, wie door de Staten-Generaal naar wij zagen de
handen gebonden werden. Dan wilde het ook, vooral nu er
gevaar dreigde dat Strickland zou worden teruggeroepen, een
kanaal hebben om voeling met het republikeins bewind in Enge
land te houden en de ontstemming over het drijven van de
) Vgl. hiervóór, 2. — Een voorbeeld van de wijze waarop Willem II
die gedeputeerden aan zich verbond: in 1649
bij een kornetschap aan
het zesjarig zoontje van jhr. Boldewijn Jacob Mulert, gecommitteerde voor
Overijsel ter Staten-Generaal. De steden van Overijsel waren zo ontsticht
hierover, dat zij besloten de uitbetaling tegen te gaan: Bussemaker, Ge
schiedenis van Overijsel gedurende het eerste stadhouderlooze tijdvak, I, 15.
Diezelfde Mulert werd er later in de Staten van Overijsel om lastig geval
len, dat hij zonder last zijn stem had gegeven aan de beruchte resolutie
van 5 Juni 1650: Brieven aan De Witt, W. H. G., I, 33.
2) Archives, II, IV, 317.
s) Aitzema, VII, 23.
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Oranjepartij wat te kalmeren. Het behartigen van handelsbe
langen en het tegenwerken van de oorlogspolitiek van Willem II,
dat was dus de opdracht van Gerard Schaep. Als Holland zich
het dynasticisme van de stadhouderlijke politiek niet gedwee op
de hals wilde laten schuiven en het land laten storten in een
zinneloze oorlog, mocht een dergelijke stap niet uitblijven, maar
dat hij bedenkelijke gevolgen kon hebben voor de eenheid van
de staat, ook al was hij niet strijdig met de Unie van Utrecht S
behoeft geen betoog. De Prins van Oranje sprak er met pote
onrust over tot de Franse gezant als over een intrigue, die de
volslagen ontbinding van de Unie ten gevolge zou moeten heb
ben, als ze niet werd tegengegaan.
Bezorgdheid voor de Unie was altijd het schoonklinkende
argument, waarmee de Prinsen van Oranje, die met de StatenGeneraal konden doen wat zij wilden, indruk op de buiten
wereld trachtten te maken. Inderdaad was het de tegenstand
die Holland aan zijn Engelse politiek bood, wat Willem II niet
kon velen. Het is zeker ontegenzeggelijk waar, dat het met de
Unie in die dagen slecht geschapen stond. De tegenstelling
tussen Holland en de Oranjepartij ondermijnde de gebrekkige
constitutie. Maar uit mijn relaas is, hoop ik, duidelijk gebleken,
dat het drijven van de Prins in de Engelse kwestie, gecombineerd
met het weinig representatief, ja corrupt, karakter van de
Staten-Generaal, hiervan de voornaamste oorzaak was. De hou
ding van Holland was in de grond verdedigend.
In deze zelfde dagen begon het conflict zich te concentreren
om de kwestie van de afdanking van het krijgsvolk. Nu het
vrede was, wilde Holland de legerlasten verminderen om ach
aan het aflossen van de staatsschuld te kunnen zetten. Hoe
gewichtig dat ook op zichzelf was, het belang van deze kwestie
lag toch vooral in haar verband met het grote geschil over
buitenlandse politiek en wie die zou bepalen. Daarbij kwam de
Engelse kwestie die onder Frederik Hendrik ook al de eerste
aanleiding tot het herleven der Staatse oppositie was geweest,
nog steeds het meest naar voren. Aitzema zegt, na over de moei1) Artikel X van de Unie verbood aan de leden slechts om afzonder
lijke „confederatiën ofte verbonden” met andere stoten aan te gaan.
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lijkheden in verband met de toelating van Strickland gesproken
te hebben: „Dit maeckte hier mettertijdt oock een factie tusschen Hollandt en den Heer Prince, ’twelck vermeerdert wiert
door de questie over de menage en reductie”. Men ziet dat hij
de Engelse kwestie als grondoorzaak van de verwijdering ziet.
En nog veel stelliger liet zich de Spaanse gezant Brun uit, die
het verloop van de partijstrijd, waaruit oorlog of vrede ook
voor zijn Koning moest voortkomen, met bekommernis gade
sloeg. „Het blijkt”, schreef hij enige weken nadat de zaken tot
de crisis van de beruchte aanslag op Amsterdam waren gekomen
„dat het gebeurde in Holland geschied is als weer
wraak daarover dat de Staten een resident naar Engeland
hebben gezonden, en niet wegens het krijgsvolk”.
’t Is waar dat de Engelse kwestie niet de enige was op het
gebied van buitenlandse staatkunde, maar ze hing met de andere
onverbrekelijk samen. In ’s Prinsen geest was ze reeds lang met
de kwestie van de vrede met Spanje en van de verhouding tot
Frankrijk verbonden. Zijn plan was — ik stipte het al aan —
een ongedaan maken van het werk van Munster, een hernieu
wen van het verbond met Frankrijk tot de verdeling van de
Zuidelijke Nederlanden en tot het herstel van de Stuarts op de
troon van Engeland 2. Hij volgde daarin de traditie van zijn
vader, maar zonder diens voorzichtigheid. Op zichzelf reeds was
x) 16 Aug. 1650: P. L. Muller, Spanje en de partijen in
Nederland in 1650, in Nijhoff’s Bijdragen, Nieuwe Reeks, VII, 149.
M. i. zeer ten onrechte noemt Muller dit een „wel wat zonderlinge uit
spraak”. Zijn ongeloof bewijst slechts, hoe lang men de aspecten der buiten
landse politiek van Frederik Hendrik en Willem II, die ik in deze studie
naarvoren breng, verwaarloosd heeft. Ook Vondel noemt in een doorzichtig
„Raadzel" (Een schaap, in schapenland gezonden door de golven, enz.) de
zending van Schaep als de aanleiding tot de aanslag op Amsterdam. Vondel
die op verschillende ogenblikken van zijn leven en soms wel eens tegelij
kertijd zo tegenstrijdige politieke hartstochten heeft gekoesterd, zou ik even
wel niet graag aanhalen als een autoriteit ten deze. Zijn vers is slechts
een gevolg van de propaganda der Prinsepartij zelf, die met de zending
van Schaep de aanslag op Amsterdam zocht te rechtvaardigen. Zie hierna,
blz. 80. — „Menage en reductie”: bezuiniging en afdanking.
a) Zoals het zeer scherpe pamflet Openhertig Discours... rakende de
subite dood van S. H. (1651; Knuttel, 7040) het uitdrukt: Willem II
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zijn complotteren met Frankrijk geheel buiten de Staten om tot
het verbreken van de pas gesloten vrede veel erger dan wat
Frederik Hendrik ooit gedaan had. Maar bovendien hadden
Willem’s geheime onderhandelingen nog de uiterst bedenkelijke
strekking om Frankrijk in onze binnenlandse twist binnen te
halen.
...
Al in October 1648 had hij ze door Aerssen van Sommelsdijk
de zoon laten openen, maar Mazarin had de handen vol met
zijn eigen inwendige moeilijkheden van de Fronde en het hele
jaar 1649 verstreek zonder dat hij iets doen kon. In het volgend
jaar lieten de zaken zich aanvankelijk gunstiger aanzien
dat
duurde maar kort overigens — en Willem kwam nu met posi
tieve voorstellen. Geen stuk misschien in de archieven van het
Huis van Oranje strekt het zo weinig tot eer als dat van Februari
1650, waarin hij in zijn eigen slecht gestyleerd Frans zijn denk
beelden over zijn samenwerking met Frankrijk heeft neerge
schreven als instructie voor een afgezant naar de Franse rege
ring 1. Hij liet verzekeren, dat hij in de zes kleine geweten
invloed genoeg had om op hun stem voor zijn oorlogspolitiek
tegen Spanje staat te durven maken. Tegen de oppositie van
Holland roept hij zonder omwegen de bijstand van Frankrijk
in Hij stelt ach voor, dat er in de Republiek een scheuring zou
uitbreken, waarbij hij met de zes gewesten tegenover een trou
wens nog verdeeld Holland zou komen te staan. Als Frankrijk
de zes gewesten dan als staat zou willen erkennen en hen helpen
met geld, zou hij met het leger Holland wel ten onder kunnen
brengen en heel de Republiek in de oorlog voeren.
De Staten van Holland kenden dit ontstellend stuk natuurhjk
had alle gewesten willen knechten; overal wilde hij de onafhankelijke
magistraten afzetten en door „slaafachtige” vervangen „en dan sou men ons
in twee oorlogen tegelijk gesleept hebben, te weten, tegens het Parlement
van Engeland, om den koning van Schotland te helpen, ende tegels den
koning van Spaignen om de lichtveerdige Fransjes, daar sijn heele hert
aan hing, te believen”.
T
i) Ik volg hier een „stelling” (VIII) bij het proefschrift van B. J.
Veeze, De Raad van de Prinsen van Oranje, 193*- Groen, die het stuk
ongedateerd heeft aangetroffen, stelt het in Februari 1649: Archtves, II,
IV, 298.
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niet, maar zij moeten wel een vermoeden hebben gehad van wat
er omging. In meer dan een geval kwamen de bedoelingen van
de Prins duidelijk genoeg aan het licht. In December 1649
bijvoorbeeld had hij weten gedaan te krijgen dat Frankrijk zijn
troepen in dienst van de Republiek niet terugriep, gelijk het op
grond van het verdrag van 1630 het recht had te doen. Waar
om deed hij dat? Omdat hij voor zijn plannen tegen Holland
Franse troepen meer kon vertrouwen dan op inheemse
Om diezelfde reden zouden de Staten van Holland zeker aan het
eerste verzoek om terugroeping gretig gehoor hebben gegeven,
maar de Franse regering wilde de Prins tegen Holland wel ter
wille zijn. Trouwens, het ging bij heel de strijd om de afdanking
voornamelijk om de buitenlandse troepen, die de Prins met het
oog op zijn dynastieke en anti-nationale politiek tot geen prijs
wilde missen.
Vergeleken bij de vrijwel verraderlijke verstandhouding met
Frankrijk, waarin Willem II zich had begeven, was in ieder
geval de zending van Schaep, de gedurfdste stap die de Staten
van Holland zich veroorloofden, uiterst onschuldig. Als die daad
van zijn tegenstanders Willem II niettemin meer dan iets anders
tot zijn staatsgreep van Juli-Augustus 1650 bewoog, was het
dus niet om haar constitutionele ontoelaatbaarheid, maar om
haar politieke bedoeling. Tevens gebruikte de Prinsepartij het
feit om de openbare mening met ’s Prinsen gewelddadig optre
den te verzoenen, maar daarbij oordeelde ze het dan ook wel
nodig om de betekenis ervan te verdraaien. Als de Franse gezant
onmiddellijk na het nieuws vernomen te hebben erbij weet te
vertellen 2, dat het de taak van de commissaris was om een
verbond tussen de provincie Holland en het Engelse Gemenebest
tot stand te brengen, dan spreekt hij de taal van zijn Orangistische vrienden. Van der Capellen, de Gelderse Oranjeman,
maakt ook melding 3 van een praatje, als zouden „Bicker, De
.*)
Archives, II, IV, 318: Brasset belooft Willem II, dat Frankrijk
met zal aandringen op het terugzenden van Franse troepen, waar Holland
juist de vreemde troepen zo gaarne verwijderd zou zien. Vgl. hiervóór
2) Archioes, II, IV, 317.
3) Gedenkschriften, II, 281.
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Witt en anderen” door middel van Schaep „secrete correspon
dentie met ’t Parlement in Engeland” gehad hebben, maar hij
moet er zelf aan toevoegen, dat „daervan niet gebleken” is.
Inderdaad werden zulke praatjes voorbedachtelijk rondge
strooid. Omstreeks de tijd van de aanslag verscheen een pam
flet, waarin een brief van Schaep, gedagtekend 14 Juli 1650,
met een volledig ontwerp-verdrag tussen Amsterdam en het
Engelse Gemenebest, dat op zich nam troepen te leveren. Dat
stuk is duidelijk verdicht. Het was deel van het komplot tegen
de grote stad gesmeed. Het maakte enige indruk1, maar aldra
begonnen de mensen te zeggen, dat de Prins met bewijzen moest
aankomen2.
. .
Natuurlijk lag, waar hun tegenstanders zo intiem verbonden
waren, een samengaan van de republikeinse partijen in Enge1) Zie b.v. een pamflet uit 165a, Ernstig gesprek tusschen drie personen,
Knuttel 7a56; daarin zegt de man die door de Staatsgezinde schrijver als
slachtoffer van de Orangistische propaganda wordt voorgesteld: „Ons
Land is al aan de Engelsche verkocht geweest, doen onsen laatsten Prms
van Oraignen noch leefde, hij dat wetende, ging daarom Amsterdam bele
geren, om haar het leveren te beletten”.
9)
In For. St P., Holl., deel 159, bevindt zich een brief van 11 Aug.
1650, uit Utrecht, ondertekend Cha. Ledison, (volgens Hist. Mss Comrn.,
Ormond Mss, I, 247, noot, een van de schuilnamen van Sir E. Nicholas)
over de aanslag op Amsterdam, waarin geloof wordt geschonken aan die
verhalen. „lts reported that in order to render themselves soveraigns and
to curbe the rest of the provinces a factious party in that citty hath by
their Agent Monsr. Scape now in England, and other underhand Instru
ments, treated with the Rebells here to send them to Amsterdam by the
Tassell 10,000 men whereof 5000 were to have come very speedily bemg
(some say) alreddy levyed and reddy to be shipped under pretence of
being sent for Irland, and the other 5000 were to be sent a monthe or
6 weeks after. By their complices in England its easy to make a judgment
of their designe and intentions; but I believe untill the English Rebells see
the success of their forces now marched into the Northe, they wilbe wary
how they send many men into any foreigne partes”. Al dadelijk dus enige
twijfel; en de 15de Augustus schreef dezelfde: „Methinkes those who
are of the Prince of Orenge’s counseU should use all possible industry to
get proofe of the truth of what is printed concerning the agreement
between Scape and the Rebells of England, which is a business of very
great importaunce for these States to knowe .
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land en Nederland voor de hand. Geen twijfel dan ook, gelijk
ik reeds heb aangestipt, of de Hollanders wensten Cromwell
bij zijn krijgsverrichtingen tegen Ieren zowel als Schotten alle
succes toe. Hun begeerte om Engeland te vriend te houden
ging zover, dat de Staten van Holland hun best deden om het
schrijven van Saumaise en Graswinckel tegen Milton’s Defensio
pro populo Anglicano te beletten 1. De correspondent van de
Bneje Relation maakt zelfs melding van zeer bedenkelijke uitin
gen, die hij van Hollanders verneemt: „If the rest of the provinces will be slaves, they will not. If the bundle of arrows must
be unbound, they of Holland know into what quiver to put
their arrows with safety and advantage” 2. Merkwaardige taal,
zeker! maar blijkbaar meer uiting van geprikkeldheid en vrees
dan de weergave van een verantwoordelijk politiek plan. Want
een hoofdtrek van de Hollandse regenten was hun voorzichtig
heid. Hun taktiek had al de zwakheid die aan een defensieve
houding eigen pleegt te zijn. Om agressief te kunnen optreden,
zouden zij beter georganiseerd hebben moeten zijn onder een
algemeen erkend leider. Mannen als de Bickers van Amsterdam
en Jacob de Witt van Dordt hadden zeker een groot overwicht
in de Staten van Holland, maar de enige post die een waar
achtig leider de gelegenheid bood zich ten volle te ontwikkelen,
die van de Raadpensionaris, was bezet door de vreesachtige,
buigzame 3 Cats. De Staten lieten over ’t geheel het initiatief aan
de tegenpartij, die, wat haar ook ontbrak, het voordeel had van
onderworpen te zijn aan een sterke en persoonlijke leiding.
Zo gebeurde het dan dat eind Juli 1650 de crisis de Staten
partij onverhoeds overviel met een daad van agressie van de
kant van de Prins. Hij waagde het ten slotte zonder Franse hulp,
waarop bij het aanhouden van de Frondewoelingen geen kijk
was. Ik behoef hier die overbekende gebeurtenissen, de gevan
genneming der zes Hollandse Staten-leden (Jacob de Witt was
1)
2)
)

Wicquefort, Histoire des Provinces-Unies, I, 52a.
Gardiner, a.w., 114.
Ghy vrienden, wie je wesen meught,
Weest buyghsaem, ’t is een nutte deught.
(Van het riet en den eykenboom).
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éen van hen) en de aanslag op Amsterdam, alles op grond van
een vrij onregelmatig genomen en zeer vaag gestelde resolutie
van de Staten-Generaal, niet op te halen. Ik wil slechts doen
opmerken, dat bij geen botsing tussen Oranje en de regenten
partij Oranje zo weinig de sympathie van het volk heeft gehad.
De Duitse ritmeester, die een der gevangen heren toesnauwde:
„die ’t leger aen de hant heeft, is meester”1, deed de zaak van Wil
lem II geen onrecht. Het was een geval van militaire overmacht.
Het is wel waar, dat de Calvinistische predikanten over t
algemeen voor de Prins werkten en vermoedelijk had de over
eenkomst, die hij te Breda tussen Karei II en het Presbyteriaanse
Schodand had bemiddeld, hun ijver nog wel versterkt. Ds.
Maximiliaan Teellinck bijvoorbeeld, een Zeeuw weliswaar, uit
zich met grote felheid in de opdracht aan de Prins van een boekje
van zijn vader Willem Teellinck, den Polityken Christen, dat hij
juist in deze dagen uitgaf. Na Maurits en Frederik Hendrik ver
heerlijkt en hun tegenstanders verguisd te hebben, prijst hij
Willem omdat „de wijsheid Gods” in hem was („i Koningen
o 28”) en hij de vrede, „een verdorven gordel, die nergens toe
zal deugen (Jerem. 13 vers 14)” tegenstond, en barst eindelijk
uit: „Het kan niet gelooghent werden, of daar zijn maer te
veel kinderen Belials (Jud. 19 vers 22), Papisten, Remonstran
ten, vijanden van de religie en staat, in ’t midden van ons, die
daar durven een oordeel van lasteringe tegen U Hoogh. voor
brengen (Jude v. 9) ... alsof u Hoogh., die in allen dezen u
vertoond hebt wijs van herte, en sterk van kracht (Job 9 vers 4)
te rijn, daarin niet anders zoudt voorgehad hebben dan ueigen
authoriteit te doen wassen en des staats te verminderen (• 3
v. 30). ...De God der Goden, de Heere die weet het, Israël
zelfs, en alle rechte Patriotten weten ’t ook (Josua 22 v. 22), U
getuige is in de hoogte (Job 16 v. 19), dat zulks nooit in u pnncelijk herte is opgekomen” 2.
1) Pelnits tot Nanning Keyser; B. M. H. G., XVIII, 356.
2) Ik citeer naar de uitvoerige aanhalingen in een pamflet uit 1668
Zeeuwse vreugde enz., Knuttel 9675. - «et mozaiek van uit hun verband
gerukte bijbelteksten is typisch voor de toenmalige predikantenstijl. Jud” verwijst naar Judices, Richteren, „Jude” naar de Zendbrief van
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Even belangwekkend als de betuigingen is zeker hun verde
digende toon. De handelsstand in ieder geval kan niet anders
dan met de grootste ongerustheid hebben tegemoetgezien, dat
de Prins van Oranje in staat zou wezen om zijn oorlogsplannen
uit te voeren. Wij zagen hoe Zeeland, waar het handelsbelang
haast evenzeer overheerste als in Holland, maar waar tevens de
Prins grote persoonlijke invloed bezat, zich in 1649 nog tegen
zÜn Engelse politiek dorst kanten. Dat was in 1650 niet meer
zo. Zeeland schikte zich weer naar de ordewoorden van het hof,
maar Aitzema zegt dan ook uitdrukkelijk *, dat „eenige van de
Principaelste” der Zeeuwse gedeputeerden „sochten na gewoon
te den Prince seer te complaceeren om haer particulier interest
ende kuyperye daeronder te vinden”. Tekenend vooral is de
eensgezindheid, waarmee gedurende het beleg de Amsterdamse
bevolking achter haar regenten stond 2.
Men zou dan ook zeggen, dat het mislukken van de aanslag
op Amsterdam aan de Statenpartij een prachtige kans bood om
eens terdege met de heerszuchtige Stadhouder af te rekenen.
Maar juist daartoe bleek zij niet goed genoeg georganiseerd.
Van der Capellen spot 3, dat hij „van de hoochdravende gees
ten had verwacht meer wysheyt ende courage”. Inderdaad,
vooral de verdeeldheid van de Amsterdamse magistraat, waarvan sommige leden het geval gebruikten om de Bickers de voet
te lichten 4, maakt een treurige indruk. Zo kreeg in weerwil
van zijn aanvankelijke tegenslag, Willem II een schone gele
genheid om zich niet alleen uit de impasse te werken, maar zijn
positie ook bepaald te versterken, en hij maakte daarvan gebruik
met meer talent misschien dan hij tot dusver aan den dag had
gelegd. Er zijn tekenen te over, dat zijn staatsgreep onder zijn
Judas. — Naar aanleiding van deze opdracht schreef Vondel zijn driftig
hekeldichtje: Op d’oproericheyt van den godtloozen Zeeuw Maximiliaan
Teellinck.

1)

VII, 53; soortgelijke opmerking in Briefe Relation, 9 Sept. i6>;o

B. M. H. G., 1924, 8a.

2) Zie b.v. Fabio Chigi aan de Kardinaal-Staatssecretaris, B. M H G
XXXV, tai.
8) Gedenkschriften, II, a8i.
4) EUas, Vroedschap van Amsterdam, I, XCIX.
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tegenstanders een zekere angst verwekte, die hem een tijd lang
vrij spel gaf. De kleine gewesten verkropten hun bezwaren tegen
zijn handelwijze1 en wedijverden met elkaar om hem resoluties
van dankbetuiging te brengen. Aitzema verzekert2,3 dat de
Staten van Groningen een resolutie hadden genomen strekkende
tot toelating van de gezant der Engelse Republiek, maar dat
hun gedeputeerden dat advies niet in de vergadering van de
Staten-Generaal durfden uitbrengen. De Engelse republikein,
die in de „Briefe Relation” schreef, zag het alles met hevige
ergernis aan. „Er is gebleken”, zegt hij begin September 8, „hoe
rijp deze gewesten zijn voor de slavernij. Voorzeker, van die
moedige geest, die hen bezielde, toen zij hun vrijheid tegen de
machtigste vorst van Europa verdedigden, is weinig overgeble
ven, nu zij diezelfde vrijheid gedwee uitleveren aan hun eigen
dienaar”. Inderdaad, wat men nog kan waarnemen van de
houding zelfs van de Hollanders in het uur van crisis is niet
indrukwekkend. De gevangen heren werden zonder veel verzet
in de steek gelaten. Verscheidenen hunner richtten zich dan ook
tot de Prins met smeekbrieven, die niet heel waardig aandoen 4. 5
Ook Gerard Schaep schreef uit Londen aan de secretaris van
de Friese Stadhouder, in de hoop dat „sinistre opinies” die men
ten hove van hem koesterde, zouden worden opgegeven 6.
Toch zou het zeer verkeerd rijn te geloven dat de crisis
Willem II tot een onaantastbare machtspositie had gevoerd. Het
is zeker dat hij zich opmaakte tot een forse poging om rijn bui
tenlandse plannen uit te voeren, toen de dood hem verraste.
Maar het is even zeker, dat Holland hem al dadelijk weer de
voet had dwars gezet, toen (in Augustus nog) de kwestie van
1) Hoe sterk die waren, blijkt uit een brief aan de Van der Capellen
van de Gedenkschriften van zijn zoon, gepubliceerd bij Wicquefort, I, 448.
Daarin wordt gesproken van de ontstemming van „de gemeene man en
dat „de meesten” Zijn Hoogheid ongelijk geven.
2)

VII, 155.

3)

B. M. H. G., 1924, 81.
.
_____.
*) Wynne a.w., 156 (Duyst van Voorhout), 166 (Nanning Keyser);
Ruyl maakte het nog erger. Van Jacob de Witt evenwel niets dergehjks.
5)
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A.W., 179.

oorlog met Spanje weer werd gesteld L De Staten hadden ge
bukt voor de storm, gebroken waren zij volstrekt niet. Zij
waren vermoedelijk nog even slecht in staat om een krachtig
initiatief tegen de Prins te nemen, maar zij waren onder hun
nieuwe leiders, nu de oude met geweld verwijderd waren, niet
minder goed in de taktiek van afweren en tegenhouden
De Engelse republikein (nu in Leiden) verwachtte 31,42dat
* de
Prins de Staten-Generaal tot een oorlog met het F.ngpla» Ge
menebest zou kunnen bewegen, als het Cromwell slecht verging
in Schotland. Er was een nauw verband tussen de ontwikkeling
der gebeurtenissen daarginds en bij ons te lande. De Schotten
zelf verwachtten nog veel van Willem II *. MacDoweU, als
resident van de Koning van Schotland, weerde zich geducht,
en de Hollanders durfden nauwelijks protesteren tegen de krasse
taal die hij in officiële stukken tegen de Engelse Republiek
voerde 6. De slag bij Dunbar, waar het Schotse leger een ern
stige nederlaag leed, en die Willem II nog moest beleven (13
September N. S.), was intussen een nieuwe teleurstelling voor
zijn Engelse politiek. Wel kreeg de vrede het hachelijker dan ooit,
toen de Engelse regering, die zich nu krachtiger gevoelde, als
weerwraak voor het niet toelaten van Strickland in October
Joachimi uit het land wees. Er was toen een feitelijke breuk in
de diplomatieke betrekkingen tussen de twee staten. Maar zon
der twijfel verlevendigde Dunbar de moed ook van ’s Prinsen
Hollandse tegenstanders. De 24ste September bericht SirEdward
1) Fruin, Verspreide Geschriften, IV, 166 vlgg.
2) Brun bericht (38 Aug.; Muller, a.w., 166) : „Mijn vertrouwden uit
de Provincie Holland zeggen ... dat met dat al hun Provincie niet terneer
geslagen is, zoals men denkt, maar dat zij even machtig als vroeger blijft
en meer van nabij op haar voordeel en veiligheid let dan zij vroeger
placht te doen”, ’t Is waar dat hij in die betuigingen weinig vertrouwen
stelde.
s) Briefe Relation, 9 Sept. 1650; B. M. H. G., 1924. 82.
4) Een republikeins berichtgever uit Londen schreef 18 Nov. 1650
naar Nederland: „La mort de Son Altesse d’Orange fauche les espérances
de nos ennemis et nous fera sans doute voir quelque grand changement
aux affaires d’Escosse”; B. M. H. G., III (1880), 239.
6) Aitzema, VII, 155.
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Nicholas, een van de voornaamste royalistische ballingen, uit
Den Haag, dat de partijzucht tegen de Stadhouder dagelijks
toeneemtl.
Willem II had nog volstrekt niet afgerekend met de oppositie
van Holland. De eigenlijke strijd moest nog gestreden worden,
als hij het ogenblik gekomen achtte om een beslissing af te dwin
gen op het grote punt van de buitenlandse politiek. Niemand
kan zeggen, wat de afloop van die strijd geweest zou zijn. De 6de
November overleed de Prins, nog maar vierentwintig jaar oud,
aan de pokken.

i)
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Nicholas Papers, I, 198.

DERDE HOOFDSTUK

DE PRINSES-ROYAAL
1650—1661
x
Voogdijtwist ('50—‘51).
De dood van Willem II bracht een omkeer teweeg in de
politieke verhoudingen in de Republiek. De Oranjepartij was
met één slag gedesorganiseerd. Er was niemand die de plaats
van Willem II met hetzelfde gezag kon bekleden.
Tegen Willem Frederik, Wilhelm Friedrich zoals hij zich
tekende de Friese Stadhouder, de enige die er nog voor in
aanmerking had kunnen komen, richtte de Hollandse Staten
partij zich met de meeste felheid. Hij was bij het leven van
Willem II de grootste stokebrand 3 van diens partij geweest.
Zijn tegenstanders zochten hem nu bang te maken met de
bedreiging van een vervolging wegens zijn aandeel in de ge
beurtenissen van Juli en Augustus. Hij was de enige niet die
sidderde. Een paar uren al na ’s Prinsen dood had Heenvliet
de papieren betreffende de raadslagen van toen laten ver
zegelen, en bij de ijzeren kist waarin zij (voorlopig nog in
het stadhouderlijk paleis) bewaard werden 3, verwijlden heel
wat bange gedachten. Met Willem Frederik slaagde de taktiek
van angstaanjagen zo wel dat hij zich in de eerste maanden
na de dood van zijn neef niet in Den Haag dorst vertonen. Het
ergste was voor hem, dat lang niet heel de Oranjepartij bereid
was zich voor hem warm te maken. Zij wie vóór alles de toekomst van het Prinsje ter harte ging, dat een dag of wat na
*>
enz.
2)
*)

Brieven aan de Witt, W. H. G„ I, 164. Hij spelt ook lehren, dahr,
Zo noemt hem P. L. Muller, in Bijdr. Vad. Gesch., II, VII, 140.
Uitvoerig hierover: Fruin, Verspreide Geschriften, IV, 149 vlgg.
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Willem U’s dood werd geboren, verdachten er de Friese Stad
houder van de leiding te zoeken om zichzelf voorgoed in de
plaats van de Oranjes te dringen, en dit vooral toen hij ach
al in het begin van December het stadhouderschap van Gro
ningen liet opdragen x.
Maar het huis van de onmondige Willem III beschikte nog
over een aanzienlijk sociaal en politiek prestige. Daar was niet
alleen de aanhankelijkheid van het volk in Holland, dat de
Friese tak niet kende, een aanhankelijkheid die zich bij zijn
geboorte uitte in een vreugdebetoon, alsof er een nieuwe soe
verein geboren was — maar daar waren ook de bezittingen die,
hoe ook bezwaard door schulden, een aantal plaatsen als Breda,
Geertruidenberg, Turnhout, Meurs en Lingen omvatten en een
grote positie waarborgden, terwijl het recht van magistraats
bestelling in Vere en Vlissingen vaste voet gaf in de Staten van
Zeeland en daarmee in de regering van heel het land. Die veel
vormige invloed, gehanteerd door de Raad van Zijne Hoogheid
en door de Prinsessen, de moeder en de weduwe van de over
ledene, zou een bindmiddel voor de partij hebben kunnen
blijven. Maar erger nog dan de tegenstelling tussen die groep
en Willem Frederik was de verdeeldheid in haar eigen midden,
als gevolg van een bittere twist tussen de beide Prinsessen be
treffende de voogdij over Willem III.
Tussen Maria Stuart en Amalia van Solms had nooit gene
genheid bestaan. Twee heerszuchten botsten in die twee. „De
oude Prinses” begon natuurlijk met een groot overwicht van
leeftijd en ervaring en ook van macht, en zelfs na de dood van
Frederik Hendrik behield zij aanvankelijk nog vrijwat invloed
op haar zoon en steeds de reputatie van een politiek vernuft
te zijn2. Des te stijver stond de jonge Prinses op het emge
voordeel waarop zij kon bogen, haar rang. Wij zagen al, hoe
Frederik Hendrik zelf eraan gehecht had die te doen eerbie
digen. Geen wonder dat het kind volgens zijn voorschriften
ij Archives de la maison d’O range-Nassau, II, V, 6.
2) Nog in 1654 schrijft de Franse gezant in Den Haag, dat de Loevesteiners niemand anders dan haar vrezen; „et ce n’est pas sans raison”,
voegt hij er aan toe > Archives, II, V, 149*
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opgevoed, en gestijfd trouwens door haar onafzetbare F.ngpW
dienaren, Lady Stanhope de vrouw van Heenvliet vooraan, een
koninklijke trots aan den dag legde, die de verhoudingen in zijn
gezin soms ver van gemakkelijk maakte. Wij hebben daar hier
vóór al iets van vernomen. In 1646 was er volgens een Engels
bericht1 opnieuw een ernstige botsing geweest.
In December van dat jaar was Louise Henriette van Oranje,
toen de onderhandelingen over haar huwelijk met de Prins van
Wales definitief waren afgesprongen, uitgehuwd aan de Keur
vorst van Brandenburg. Daar men voor haar, zodra zij Keur
vorstin zou zijn, de voorrang eiste over Maria, slechts Prinses
van Oranje, weigerde die, ongezind haar koninklijke geboorte
te vergeten, de plechtigheid en het feest dat er op volgde bij te
wonen2. Men kan zich voorstellen hoeveel kwaad bloed dit
geval moest zetten tussen de jonge Prinses en de oude, die zich
steeds zeer op de Brandenburgse connectie gesteld betoonde en
die zeker de koninklijke trots van haar schoondochter te minder
kon velen, waar de koninklijke familie in zo’n hulpbehoevende
staat verkeerde.
Maar het ongeluk maakte de Stuarts en hun aanhangers niet
schappelijker op die punten. Als de broers van de Prinses in
hun ballingschap de gastvrijheid van het stadhouderlijk hof
genoten, zaten zij met haar alleen aan, terwijl de Prins van
Oranje over een andere tafel presideerde met zijn gasten, als
heren Staten, hoge officieren, en dergelijke, die niet met de
*) The Moderate Intelligencer, bij Green, Princesses of England VI
139.
’
2) Op een schilderij van Mijtens, dat de trouwplechtigheid voorstelt en
waarvan afbeeldingen te vinden zijn bij een artikel van Dr. Hofstede de
Groot in de Geschiedkundige Opstellen uitgegeven ter eere van Dr. H. C.
Rogge, komt een figuur voor, staande naast Amalia van Solms, die men
op het eerste gezicht voor de Prinses Royaal zou houden, maar die, naar
Hofstede de Groot opmerkt (a6o), ook haar nicht Louise Hollandine van
Bohemen kan voorstellen, die een grote familiegelijkenis met haar vertoonde. — In September 1647, d. i. dus na de dood van haar man, toont
de oude Prinses zich opnieuw verontwaardigd, omdat de Prinses Royaal
haar bij haar (Amalia’s) terugkomst uit Spa niet de nodige eer heeft
bewezen. Archives, II, IV, 946.
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zoons van een Koning aan één tafel konden zitten! En toen in
Maart 1651 de plechtige begrafenis van Willem II naderde
(waar tussen twee haakjes de Prinsen van Portugal, afstamme
lingen van Willem I, het veld moesten ruimen voor de Hertog
van York, die zijn aanspraak op de voorrang strak volhield),
schreef Sir Edward Nicholas, Karei I’s oude staatssecretaris,
die nu in Den Haag verbleef, vol ergernis aan een vriend
over het plan van Karei II (toen, schoon reeds in een wan
hopige positie, nog in Schotland) om zich bij die gelegen
heid te laten vertegenwoordigen: men beschouwde het als een
neerhalen van het koningschap dat Z. M. eer zou bewyzen aan
het lijk van „een klein prinsje niet van koninklijken bloede
— zijn zwager en die zich bijna geruïneerd had om ’s Konrngs
huis overeind te houden! Nu, in November 1650 nog, onmiddellijk na de bevalling, deed zich het vraagstuk voor of de jonge
kraamvrouw de Prinses van Hohenzollem 2 als die haar kwam
bezoeken, uitnodigen zou om te gaan zitten. De oude Pnnses
polste Heenvliet, de intendant. Die vreesde van met, waarop,
naar hijzelf in rijn journaal optekent, „Haere Hooch m sulcken
colère verviel, dat ick het liever hebbe te vergeten als te verhaden het gepasseerde” 3. En zulke étiquettekwesties, zo belang
rijk in de ogen van i7e-eeuwse mensen, bleven zich ook nader
hand nog voordoen. Vooral de Duitse familie van de oude
Prinses had ervan te lijden. Toen de Keurvorst van Branden
burg en rijn vrouw in Juni 1651 in Den Haag waren, ver
zuimden rij dan ook de Prinses Royaal een bezoek te brengen,
en als om het verzuim nog meer in het oog te doen vallen, gingen
rij hun neefje van Oranje zien op een Zondagochtend, toen
i\
The funeral of the Prince of Orange is to be Tuesday next, and die
hing hath sent a letter to the Lord Percy, to represent his person in that
sad solemnity; which is here by all knowing men thought very strange, it
never being known that a Sovereign King did ever attend thecoipse of
any king that was not his father. But for H. M. to attend on the body of
a petty Prince not of Royal Blood, is held a great dimmution of Regaht/ .
Carte, Ormonde Papers, I, 4» 3.
2) Die tet markiezaat van Bergen op Zoom in handen ha .
3)

9°

Kronijk Hist. Gen., XXV (1869), 557-

zijn moeder naar de kerk was *. Op zichzelf zouden dergelijke
incidenten de loop der politieke gebeurtenissen niet uit de koers
slaan, maar het ernstige voor de Oranjepartij was dat uit de
antipathie der twee vrouwen de grote voogdijtwist ontsprong,
die het aanzien van het Oranjehuis veel scha deed, en boven
dien beide Prinsessen noopte om de gunst van Holland te
zoeken.
De Prinses Royaal grondde haar aanspraken op een ontwerptestament, door haar man nagelaten, dat evenwel zelfs niet ge
tekend was, maar volgens hetwelk de voogdij over een zoon,
rndien er een geboren werd en de erflater stierf vóór die meer
derjarig was, zou toevallen aan de Prinses Royaal, bijgestaan
door enige leden van de Staten-Generaal door de erflater aan
te wijzen, — een aanwijzing die echter nog niet geschied
was . Niets natuurlijker dan dat de oude Prinses ertegen op
kwam, dat de familie van vader’s kant geheel zou worden uitge
sloten, zowel van het toezicht op de opvoeding als van het be
heer der goederen en van het patronaat. Mary werd tot haar
onmogelijke houding opgestookt door de Heenvliets, die ont
zaglijk veel invloed op haar hadden en die, naar Heenvliet zelf
verklaart, vreesden dat hun eigen positie ermee gemoeid was,
als de oude Prinses aan de macht kwam 3. Zij leunden daarom
zoveel mogelijk op Karei II, die in 1649 de aanstelling in 1642
door zijn vader gedaan vernieuwd had en aan wie Heenvliet
nu onmiddellijk weer schreef om nogmaals in zijn ambt beves
tigd te worden4. Tegelijk zocht Heenvliet zich echter bondgenoten m de nieuwe Hollandse machthebbers. Dit ging onder
*) Carte, Ormonde Papers, II, 38.
a) Zie het stuk in de Kronijk Hist. Gen., 1854, 500.
*) „D’intentie is mij ende mijn wijff wech te jaegen, opt aenraden van
quade menschen, dat ick hoope, voor te comen” jJournaeL 557 (Kro
nijk Hut. Gen., 1869).
v
*) Rawlinson Letters, Bodleian Library, Oxford. Karei zond de gevraag,
de bevestiging aanstonds. Een van Heenvliet’s voornaamste medestanders
van het eerste ogenblik was Beverweert, ai Jan. >51 schreef Karei II uit
Schotland aan Heenvliet: „I have (as you advised) written to Mons
Beverward, as kindly as I can, to thanke and encourage hïm in the way
ne is m, for my sister’s service”; t. a. p.
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de leus, dat de Prinses Royaal slechts hopen kon haar vaderloze
zoon Stadhouder te zien, als zij ach de Staten van Holland te
vriend hield K Met het belang van Karei II strookte dat zdter
slecht, maar die was kwalijk in staat om zich van Schotland mt
van de werkelijke verhoudingen in Den Haag op de hoogte te
houden2. * De oude Prinses leunde daartegenover op haar
schoonzoon van Brandenburg, en dit lijkt wel echt uit Mana s
eigen hart op te wellen, als zij aan Heenvliet zegt dat zij „doch
gansch met den Cheurvorst niet en begeerde in rete haer te
vermengen, daer haere Hoocheyt haer sochte toe Pmduceeren” **•
Het was een warnet van intrigues en persoonlijke motieven;
de ijzeren kist speelde er ook nog een rol bij : Sommelsdijk bij
voorbeeld was bevreesd dat de oude Prinses die tot zijn verderf
aan de Staten van Holland in handen spelen zou, en drong de
Prinses Royaal ertoe hem te openen en de compromitterende
stukken te vernietigen; - ten slotte kwam H ontzegelden
weer verzegeld, op het bureau van de Raad van Zijne Hoogheid
terecht Heenvliet werkte er toen soms voor zijn duistere oog
merken nog mee 4.
TournaeL 563. Heenvliet tekent het op, als door de Prinses
Royaa/spontaan gezegd. Men behoeft er niet aan te twijfelen, of hij inspi^'^chifntT^te menen, dat Willem U’s waardigheden krachtens
erfrecht aan rijn zoon toevielen, en vraagt a. Jan. -5. aan Heenvliet om
hem Ï melden (niet alleen op wie het kind lijkt, maar ook) „what care the
States take for their younge Generall” ; Rawlinson Letters.

2

ïïi” a'p.txootti haalt een bewering van Weyman de P»»tvan
de Keurvorst aan dat Heenvliet Mazarin placht te dreigen met het open
baar maken van de stukken in de ijzeren kist. „Waarmee , zegt Frum ^en
bii welke gelegenheid Van Kerckhoven den kardinaal bedreigd mag hebben
bij welke geiegennei
—daan zal hebben toen Mazann
is slechts te gissen. Ik vermoed, dat hij het geoaan zaï
rne.
in verbond rma jetmden en «h mn de
en Oranjes bnd afgekeeri en da. Mi hemff*"* ^
nubliek maken van hetgeen tusschen hem en Oranje in 1650 m het belang
^ £Tl was voornomen”. Deze verklaring lijkt mij onaaunemel^
Crnmwell heel „ri
dn. Mam*, in ,«y bmmd ~a rweest zich het lot van den verdreven Koning aan te trekken, a . omdat
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Men kan vaak de voorstelling aantreffen 1, alsof Amalia van
Solms het nationale standpunt vertegenwoordigde en opkwam
voor de ware belangen van Oranje, die gevaar liepen door de
Pnnses Royaal en haar aanhang te worden opgeofferd aan
Stuart. Om dat te geloven moet men (naar het mij voorkomt)
hoger beweegredenen aannemen dan in heel de tamelijk onver
kwikkelijke geschiedenis te pas kwamen, of althans men moet
de ogen sluiten voor het onderscheid, dat bestond tussen beweeg
redenen en uiterlijk vertoon 2.
Wat dat laatste aangaat, Amalia hees de Oranjevaan, toen
zij wist te beletten dat de pasgeboren Prins de naam Karei zou
ontvangen, zoals de moeder wenste. Daar zat een program in.
Maar in werkelijkheid ziet men niet goed dat Amalia een zo
verschillende politiek of taktiek voorstond van wat haar schoon
dochter deed. ’t Is waar, dat zij bijvoorbeeld in de voogdijtwist
het huis van Oranje beschouwd wenste te zien als „een doorluchtig huis”, de beslissing over welks belangen een zaak van
van een zo zelfstandig optreden van Heenvliet in grote politieke kwesties
nergens iets blijkt. Als men in het oog houdt dat Heenvliet intieme be
trekkingen met de Statenpartij onderhield, terwijl Mazarin steeds, met het
oog op de toekomst, zijn vriendschap met Willem Frederik en andere
Orangisten aanhield, is het dan niet waarschijnlijk, dat Heenvliet — bij
voorbeeld om hem in de zaak van het prinsdom te doen toegeven — gereig kan hebben, dat hij door openbaarmaking van hun wandaden in
1650 die leiders van de Oranjepartij met wie hij zelf op slechte voet stond
zou ruineren ?
’
• u
Worp geeft ze b v‘ in *Ün zaakrijk overzicht van de kwestie
m het Vde deel van zijn Briefwisseling van Huygens en vóór hem had
Jonden ze al in zijn inleiding tot zijn uitgave van de Mimoires de Constan
te. Huygens ontwikkeld, en bovendien in zijn studie over: A m a 1 i a v a n
o m* en Maria Stuart (Historische Bladen), waarin hij zijn iet
wat roekeloze levendigheid de vrije loop laat. — Wij zullen zien dat Amalia
later zelf op Holland placht te leunen en dan inderdaad wel een zeker
tegenwicht tegen de Engelse tendenties in de partij vormde.
2) Sir Edward Nicholas, b.v., een van de voornaamste Engelse royalis
ten, die zich in deze jaren in Den Haag ophield, noemt als voornaamste
^1!" VT * actie van de °ude Primes haar haat tegen Heenvliet:
„UTuefly (as I am told) out of a very great dislike to Monsr. Henfleet*’ ■
Nicholas Papers, I, aao. Nog in 1654 gaf Amalia zelf diezelfde verklaring
aan de Franse gezant; Archioes, II, V, 151.
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staat zou zijn, terwijl Maria zich aan het gewone recht wilde
onderwerpen. Het meest onmiddellijk resultaat was echter, dat
beide partijen zich tot de Staten van Holland om steun moesten
wenden, en deden wat zij konden om in een goed blaadje bij de
grote tegenstanders van Oranje te komen, de oude Prinses, die
immers om een beslissing van dat lichaam zelf aanhield, zeker
niet minder dan de Engelse. Ook dit telde terdege mee in het
nadeel van Willem Frederik, toen de Staten van Holland hun
eerste aanval tegen hem concentreerden. En wat hulp aan de
Stuarts betreft, niemand in de Oranjepartij dacht eraan om de
connectie met het Engelse royalisme te verbreken en ofschoon
de Prinses Royaal, het levend symbool van die connectie, er
natuurlijkerwijze meer dan iemand de hand aan hield, het
moet gezegd, dat zij niet al te kwistig omsprong met het inder
daad al ernstig bezwaarde fortuin van haar zoon ten behoeve
van haar broers. Niet in de eerste jaren van haar weduwlijke
staat tenminste, toen de Heenvliets haar
een kind nog, net
negentien toen tij moeder werd — volledig naar hun hand kon
den zetten, want die hadden hun redenen om haar m deze tot
matiging aan te sporen. Het werd weldra een bittere grief
van de Engelse royalisten tegen de hofmeester van de Pnnses, dat hij niet alleen de Staten van Holland naar de
ogen zag, maar dat hij er zelfs op gesteld was het bij de
bovendrijvende partij in Engeland niet geheel te verkerven, uit
vrees voor de landgoederen daarginds van zijn vrouw .
’t Is waar, dat Mary later soms veel voor haar broers op het
spel zette. En zonder twijfel was het in elk geval, als men het
uit een oogpunt van nationaal belang beschouwt, hoogst bedenkeliik dat de macht en de invloed van Oranje m handen waren
geraakt van een jonge vrouw van generlei persoonlijke be
kwaamheid, maar met een ruim aandeel zowel van de koppig
heid als van de lichtzinnigheid der Stuarts, een vrouw die een
weldra weer voortvluchtig Engels Konrng als het hoofd van
haar huis erkende en om zijn „bevelen” vroeg, die ach ng
voelde, bij voorkeur Engels sprak en anders Frans (het Nederi)
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Clarendon State Papers, II, *34-

lands werd zij nooit goed machtig), die dan ook met de jaren
meer en meer haat tegen land en volk van haar zoon begon te
koesteren en tevens de aanhankelijkheid van de vrienden van
haar geslacht op een zware proef stelde door haar onverschil
ligheid en haar kille hoogmoed. Een man als Huygens kon daar
om in gemoede menen, dat hij Oranje en het vaderland beide
diende door de aanspraken van Amalia van Solms voor te staan.
Wie zich de hartstochtelijke en benepen ambitieusheid van haar
huwelijkspolitiek herinnert, zal echter betwijfelen of de oude
Prinses die toewijding, die zij bovendien nog bijster slecht be
loonde, wel verdiende.
Intussen was het, als men de zaak van alle politieke beschou
wingen losmaakt, niet meer dan redelijk dat de aanspraken van
de familie van vaders kant erkend werden, en dit gebeurde dan
ook bij de eindregeling, die na groot geharrewar en na vonnissen
van het Hof van Holland en van de Hoge Raad, waarbij par
tijen zich niet wilden neerleggen, in Augustus 1651 tot stand
kwam. Maria aanvaardde haar schoonmoeder en de Keurvorst
van Brandenburg als medevoogden, — zij hadden gezamenlijk
een stem tegen Maria ook éen. Magistraatsbestellingen werden
verdeeld. De Prinses Royaal benoemde in Vlissingen, de oude
Prinses in Vere.
Het belang van de hele historie is ten slotte vooral, dat het
krakeel in het kritieke eerste jaar na de dood van Willem II
de leiders van de Oranjepartij in een kwaad gerucht bracht en
haar kracht tot actie verlamde.

2

Grote Vergadering; Engelse zending;
Oranjepartij sabotteert de onderbandelingen C51); oorlog C52).
De Staten van Holland daarentegen, wier voorzichtigheid wij
ervoor opmerkten, hadden een bewonderenswaardige slag
vaardigheid aan den dag gelegd, nu de katastrophe gebeurde die
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hun hun kans gaf. Het ging er om, te beletten dat het eenhoof
dig bewind, nu ’t zo onverwacht en zo tijdig was komen te
vallen, zich herstelde: geen Stadhouder moest weer benoemd,
en geen Kapitein-Generaal van de Unie; en bovenal moest de
gevaarlijke samenvoeging van die twee ambten voor altijd belet
worden1. Maar dat was niet alles. Holland zelf moest nu
trachten, wilde het de Republiek niet tot anarchie zien ver
vallen en zijn eigen politiek, hoe ze ook mocht zegevieren
in de provincie, tien schipbreuk leiden in de Generaliteit, die
centrale leiding en drijfkracht aan heel de federatie te verschaf
fen, die onder het vorig regiem van de Prinsen van Oranje waren
uitgegaan.
Er waren heel wat waarnemers die een zwaar hoofd hadden
in Holland’s kansen op succes. Over het algemeen waren de tijd
genoten opmerkelijk sceptisch gestemd over de toekomst van
onze Republiek. Er waren uitbarstingen van pessimisme ge
weest, bij het sluiten van het Bestand en vooral bij het sluiten
van de vrede in 1648. In beide gevallen was de redenering
dezelfde: dat die verzameling gewesten met haar ónmogelijke
staatsinrichting niet zou kunnen bestaan als het gevaar van
buiten ophield. De godsdiensttwisten, die de staat gedurende
het Bestand hadden geteisterd, en die, zoals bekend is, door
Lipaus al in 1595 waren voorspeld en de Koning als reden om
een bestand toe te staan voorgehouden, hadden de twijfelaars
nieuwe stof gegeven. De Franse gezanten die in die jaren over
de Republiek rapporteerden, zagen het uiterst bedenkelijk m. De
pauselijke nuntius Chigi, die ons land bezocht in 1650, meent
na de aanslag op Amsterdam, dat het onvermijdelijk op een
scheuring moest uitlopen, zó groot was de verdeeldheid en zó
slecht de constitutie: de terugkeer van de Koning van Spanje
zou wel het eind van het lied zijn 2. De trotse republikeinen die
nu aan ’t bewind kwamen, betoogden weldra integendeel dat de
te grote macht van een enkeling de storende factor m het pohi) Reeds in Dec. 1650 had de vroedschap van Amsterdam eenbeslmt
van die strekking aangenomen: Wagenaar, Amsterdam, II, 57»; b« C. U.
Smit, BontemanteVs notulen ...in 1670, blz. XII.
*) B. M. H. G., i9«4» **7» *•*•
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tieke leven was geweest en dat men nu dus op rust kon hopen 2.
Maar de Franse waarnemers, bezield van de monarchale ge
voelens die hun land toen juist aan heel de wereld ten voorbeeld
ging stellen, hadden het er (in 1647 al) vooral over, dat de
Republiek zonder eminent hoofd niet zou kunnen bestaan. Wat
al die ongeluksprofeten onderschatten, was ten eerste de kracht
van het nationaal bewustzijn dat nu in de Noordelijke Neder
landen leefde, en ten tweede de bekwaamheid van de Hollandse
regentenstand.
En toch was het volstrekt geen ongekende toestand dat deze
het eigenlijke beleid van zaken in handen had. Onder Oldenbamevelt, totdat het verschil van mening met Maurits zich had
geopenbaard, was het niet anders geweest: de Prins van Oranje
had toen enkel de preëminentie van Holland en Holland’s
Advocaat met zijn gezag gesterkt. Als het nu tegen Oranje
in ging, dan was dat slechts omdat opnieuw, evenals in de laatste
jaren van Maurits, een onverzoenlijk verschil van politiek inzicht
Oranje en Holland tegen elkaar in het geweer had gebracht.
Niets is natuurlijker dan dat de Staten van Holland, na de
ervaringen juist met Willem II opgedaan, zelf de hand uit
strekten naar de Generaliteitsmacht, die zij zo hard aan den
lijve gevoeld hadden.
In het twistgeschrijf over deze gebeurtenissen, van de tijd
genoten reeds, maar vooral van de latere historici, wordt
gemeenlijk te uitsluitend aandacht geschonken aan de consti
tutionele aspecten van de strijd. Men stelt de Oranjepartij
voor als de vertegenwoordigers van het eenheidsbeginsel, de
Statenpartij als die van het particularisme, van het separatisme
bijna; men vraagt zich af in hoever het formele recht aan de
kant van Willem II was bij zijn botsing met Holland; men
meet de gevaren uit waarmee het overwicht van Holland de
federale constitutie bedreigde, als er geen vorstelijke macht meer
was om het wat op te heffen. Men vergeet daarbij weleens, dat
de constitutionele leuzen niet de inzet van de strijd waren, maar
de wapens waarmee hij gevoerd werd. Inderdaad ging hij om
2)

In De Witt’s bekende Deductie van de Staten van Holland (1654).
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heel andere zaken, namelijk over de vraag of de Oranjes de
Republiek zouden kunnen meeslepen in hun oorlogspolitiek en
of zij, na de oligarchie gebreideld te hebben, een autocratie
zouden kunnen stichten naar het voorbeeld van zovele die het
toenmalig Europa te aanschouwen gaf. Om hun doel te berei
ken haddpn de Oranjes, die zich de Staten der kleine gewesten
vrij volledig hadden weten te onderwerpen, veel baat gehad
van de Generaliteitsleuze, die bij de zeer waarachtige jalouzie
der kleine gewesten op Holland weerklank had gevonden. Om
zich te verdedigen tegen de stadhouderlijke politiek en de cor
rupte Staten-Generaal, had Holland niets doeltreffender gevon
den dan de verschansing der particularistische rechten en be
voegdheden, die de Unie van Utrecht aan de gewesten waar
borgde maar die voor het bestuur van de Republiek grote
bezwaren opleverden en die het dan nog in de behoeften van
de strijd zeker vaak al te ruim interpreteerde. Ook nu de pnnselijke macht vervallen was, bleef Holland, ofschoon het wel
dra zelf een zeker Generaliteits-verantwoordeUjkheidsgevoel
ontwikkelde, in de provinciale soevereiniteit de beste waar
borg zien tegen een herleving van het gevaar
want ten
slotte maakte zich daar niemand illusies over: het was maar
schijndood.
Al aanstonds, hoe ook gedesorganiseerd, de Oranjepartij was
daarom met de dood van Willem II niet verdwenen. De colleges
van staat zaten nog vol met de aanhangers van het zo onver
hoeds afgebroken regiem. Het personeel van de Staten-Gene
raal, bijvoorbeeld, werd niet veranderd, ook al kregen sommige
gedeputeerden moeite in hun Provinciale Staten over zekere
daden die zij de Prins ten gevalle hadden bedreven1. Vrij wat
van die heren erkenden de macht van Holland en sloten er zich
even geredelijk bij aan, als zij voorheen Oranje hadden gediend.
Enkelen evenwel volhardden in een vijandschap, die maar op
gelegenheden wachtte om gevaarlijk te worden. Van het eerste
ogenblik af intussen had Holland, zich aangordende tot de lei
dersrol, een welberaden poging gedaan, om er de andere gewes1)
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ten van te overtuigen, dat hun belangen en de Unie geen gevaar
liepen van de kant van Holland. Plechtige verklaringen waren
afgelegd, bezendingen gedaan. Zo slaagde Holland er aldra in
om de Orangistische Staten-Generaal voor een tijd onschadelijk
te maken door het bijeenroepen van de Grote Vergadering te
bewerken, waarin de gewesten onafhankelijker mannen stelden
dan de ordinaris gecommitteerden waren. Die buitengewone
deputaties werden door de Hollanders met grote vriendelijkheid
ontvangen, met de meeste werden particuliere conferenties
belegd, waarin hun de Hollandse politiek aannemelijk werd
gemaakt. Het succes was weldra volkomen. Het ene gewest na
het andere deed mee aan het besluit om geen Kapitein-Generaal
aan te stellen. De macht aan elk gewest toegekend over de
troepen die het betaalde (die te zijner repartitie stonden) en de
beschikking over de marsch-orders (patenten) op zijn eigen
grondgebied, moesten beveiligen tegen een herhaling van het
gevaarlijk spel dat het vorig jaar met het leger tegen éen hunner
was gespeeld; maar als oorlogswapen werd het leger zo niet
doeltreffender. De steden kregen de vrije magistraatsbestelling
verzekerd. Kerkelijke argwaan werd gerustgesteld door een
bekrachtiging van de Dordtse besluiten. Op het laatst werd een
acte van amnestie voor „het werk van Amsterdam” uitgevaardigd (waarin Aerssen van Sommelsdijk pas werd opgenomen,
nadat hij er „ootmoediglijk” om gebeden had), die tevens een
scherpe veroordeling inhield en de resolutie van 5 Juni 1650
nul en van gener waarde verklaarde.
De Staten van Holland hadden zich dus meester gemaakt
van de leiding in de Republiek en waren er reeds in geslaagd
om maatregelen door te zetten ter afwering van het éne groote
gevaar, waarmee Oranje hen bedreigd had: de vestiging van
een militaire autocratie. Maar wat nu van het andere punt van
practische politiek, waarom het naar mijn voorstelling bij de
omkeer ging, de buitenlandse staatkunde? Daarbij deden zich
weinig gewichtiger kwesties voor dan die van de verhouding
tot Engeland en daarin had Holland, naar wij weten, altijd
vrede en vriendschap voorgestaan. Hoe dan te verklaren, dat
de Hollandse partij nog geen twee jaar in het bezit van
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de macht was, of er brak een oorlog uit met het Engelse Ge
menebest?
Aanvankelijk had Holland’s politiek ook hier gezegevierd.
Hoe weinig de gewesten in hun verzet gedurende de twee vorige
jaren tegen de admissie van Strickland door eigen inzichten
of belangen bewogen waren geweest, bleek uit de vaardigheid
waarmee zij nu tot de erkenning van het Engelse Gemenebest
besloten, ’t Is waar dat zekere nieuwe omstandigheden daar
meer dan tevoren toe noopten. De royalisten schaadden hun
populariteit bij ons te lande door de kaperijen ten koste van de
Nederlandse koopvaardij, die de vloot van de Hertog van York
van de Sdlly-eilanden uit bedreef1. Bovendien gaf Spanje juist
in deze tijd het voorbeeld van een formele erkenning van de
omwenteling in Engeland. Maar het wegvallen van ’s Prinsen
dwingende hand is toch de eigenlijke verklaring van de veran
derde houding der gewesten. Geen treffender geval dan dat van
Zeeland. Op ’t laatst van Willem U’s leven had de houding van
dat gewest, feller anti-Commonwealth en tegelijk meer afhan
kelijk van Engeland voor zijn handelsbloei dan enig ander,
de meeste aanstoot aan de Engelse republikeinen gegeven 2. Nu
kon Holland dadelijk met Zeeland tot overeenstemming komen
om gezamenlijk de erkenningspolitiek bij de Staten-Generaal
aan te bevelen 3. En 28 Januari 1651 <d kwam de resolutie af,
volgens welke gezanten, die de Engelse Republiek mocht zen
den, ontvangen zouden worden en Joachimi opdracht kreeg ach
opnieuw naar Engeland te begeven.
Het is geen wonder dat dit alles in Engeland diepe indruk
maakte. De Engelse republikeinen waren nog in de stemming
waarin de ideeën, die hun revolutie hadden geïnspireerd, als
republicanisme en protestantisme, hun politiek in heel haar
omvang wilden beheersen, ’t Is waar dat een andere stroming
van meer materialistische aard zich daarmee begon te vermen
gen. Handelsbelangen drongen zich naar voren en maakten mee
*)
2)

Aitzema, VII, 479.
_
_
VgL hiervóór, 83, en de aldaar vermelde plaats uit de Briefe Relation.

3)

Brieven van De JYitt, W. H. G., I, 3*
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aanspraak om de politiek te bepalen. Maar voorhands waren
de ideologen nog aan het woord. Voor hen had de omwenteling
in de Nederlanden — zij noemden het met geen mindere
naam — een zeer speciale betekenis. Had niet al in September
1050, twee maanden vóór het overlijden van Willem II de
berichtgever van de Briefe Relation uit Holland geschreven dat
de Statenpartij menselijkerwijze gesproken verloren leek, maar
dat „er een voorzienigheid op weg scheen te zijn tot het uit
roeien van dwingelandij, onder welker macht hij (de Prins) te
zijner tijd wel ten val zal komen” 1 ?
Hoe wonderbaarlijk was die profetie in vervulling gegaan!
De Verenigde Nederlanden, een protestantse Republiek, waren
nu door Gods hand zelf van de tyran, de Oranje, de maag en
bondgenoot der Stuarts, verlost! Nergens ter wereld was er een
staat waartoe de Engelse republikeinen zich zo voelden aange
trokken. Het kon wel niet anders of het denkbeeld moest bij
hen opkomen om heel de verhouding tot het buitenland op
een nauwe vriendschap met de Nederlanden te baseren. In
Maart 1651 werd een plechtig gezantschap naar Den Haag
gezonden om een verbintenis tussen de twee Republieken tot
stand te brengen.
In deze dagen, toen weliswaar Ierland en Schotland nog niet
geheel onderworpen waren, maar toch het einde van ’s Konings
weerstand in het richt kwam, deed zich het vraagstuk van bui
tenlandse politiek in de ware zin van het woord eigenlijk voor
het eerst aan de nieuwe heersers van Engeland op. Totnogtoe
was het enkel geweest het zoeken van hulp tegen Stuart of het
beletten dat hulp aan Stuart werd verleend. Nu voelde de
Engelse regering, in het bezit van een ongekend machtige vloot
voor het eerst bijna sinds de dagen van Elisabeth het ogenblik
naderen, waarop rij zich zou kunnen doen gelden in de grote
Europese politiek. Zij vond Frankrijk en Spanje nog steeds in
oorlog, beide verzwakt daarbij, het eerste door de woelingen
van de Fronde, het tweede door steeds voortschrijdend verval,
opanje dong duidelijk naar de gunst van de nieuwe machtheb*)

B. M. H. G., 1924, 83.
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bers in Engeland. Met Frankrijk, hoezeer ook met de Stuarts
gecompromitteerd, bleek weldra ook iets aan te vangen te zijn.
Maar in beide gevallen was oorlog met het andere land de
prijs van vriendschap. De Nederlandse Repubüek echter stond
daar, na haar triomf van Munster, bloeiend en welvarend,
niet zonder benijders van haar handelsmonopolie, maar ogen
schijnlijk krachtig genoeg om zich onbestreden te handhaven
als Engeland niet tegen haar de leiding nam. Tezamen zou
den de twee protestantse zeemogendheden een macht kunnen
vormen.
Maar waartoe? Vrede was niet wat de Engelse republikeinen
verlangden. Als zij Europa beschouwden, was het om zich af te
vragen tegen wie zij hun strijdkrachten, als die door de onder
werping van Ierland en Schotland vrij kwamen, nu zouden
kunnen aanwenden, ’t zij in ’t belang van hun idealen of van
Engeland’s machtspositie en handel. Hun mentaliteit was
typisch revolutionair, een mengsel van idealisme en geweld
dadigheid. De Nederlandse Statenpartij daarentegen was haar
revolutionaire periode lang te boven. Noch republicanisme noch
protestantisme waren bij ons in het heroïsch stadium. De Hol
landers „prefer gain to godliness”, zei eens Cromwell, die de
twee zo uitstekend wist te verbindenl. En tot bevordering van
hun handelsbelang achtten zij in het algemeen gesproken heel
andere middelen noodzakelijk dan de Engelse commeraahsten.
Die ach bewust dat zij hun weg nog moesten maken, nepen
om protectie, om actie. De Nederlanders, met hun geweldige
voorsprong, wilden in de eerste plaats vrede en de erkenning
door andere zeemogendheden van een zeerecht, waarbij vreed
zame handel zich ook temidden van oorlogen vrij zou kunnen
ontplooien. Er viel dus tussen de Engelse en de Nederlandse, of
laat mij liever zeggen de Hollandse, opvatting heel wat te
Thurloe, die het gezantschap als secretaris vergezelde, schreef in
1661: „The great interest of the United Provinces is trade .... They make
neither warr nor peace, contract noe allyance enter mto noe^league, or
assodations, but as they can thereby promote this end i*^*"*™?
Review, April 1906, 3*4- (Uit een nota over Engels-Nederlandse betrek
kingen, uitgegeven door Professor Firth).
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schikken vóór men ze tot overeenstemming zou kunnen brengen.
Maar daar kwam bij dat de Engelse onderhandelaars spoedig
zouden ervaren, dat de Hollandse opvatting nog lang niet tot
de alleenheerschappij in de Republiek was geraakt, dat zij met
de Orangistische nog steeds rekening moest houden.
Dat dit en ook het andere een harde en onaangename ver
rassing voor hen was, bewijst het gebrek aan ervaring van deze
revolutionaire diplomaten. Treffend was ook de cru-heid van
hun methoden, zoals die blijkt uit de veel te vérgaande voor
stellen waarmee zij aanvankelijk voor den dag kwamen. Het
hoofd van de zeer talrijke ambassade — een stoet van 246
personen 1 moest bij hun intocht aan de wereld een indruk
geven van de grootheid van het nieuwe Engeland __ was
Oliver St. John, opperrechter, een man die zich nooit met
buitenlandse politiek had ingelaten 2. Van Strickland, die naast
hem terugkwam in Den Haag, zou men hebben kunnen den
ken dat hij de moeilijkheden beter moest voorzien. Maar ver
moedelijk had ook hij zich de tijdens zijn afwezigheid voor
gevallen omkeer radicaler voorgesteld dan die in werkelijkheid
was.
De instructies der gezanten zijn niet bewaard gebleven, en
wij weten niet met zekerheid wat de precieze vorm was van
het plan van vereniging dat zij voor de twee staten hadden
ontworpen. Steunend op zekere uitingen uit vroeger jaren 3 en
op de gans niet twijfelachtige houding van Cromwell in 1653,
kan men echter gerust aannemen, dat de gezanten, als zij begon
nen met te verklaren dat wat zij op het oog hadden een nauwere
aaneensluiting was dan ooit tussen de twee naties had bestaan,
*) Aitzema, VII, 48a.
3) Gardiner, Commonwealth and Protectorate, I, 333.
*) In October 1649 gaf Strickland verslag aan Walter Frost van een
onderhoud met een aanzienlijk Nederlander over het denkbeld „faciamus
eos tn gentem imam”. Strickland waarschuwde Frost toen (maar dat was
vóór de dood van Willem II), dat er grote bezwaren tegen zulk een plan
bestaan. (Thurloe State Papers, I, 130). Vgl. Gempachi Mitsukuri, Enghsch-Ntederlandische Unionsbestrebungen im Zeitalter Cromwells” (1801)
38 vlg.
' 3 "
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aan niets minder dachten dan aan een unie die hen tot één
staat gemaakt zou hebben. Protestantisme en republicanisme,
de Engelse revolutiemannen konden zich geen beter grondslag
voor nationale eenheid voorstellen, maar wat zij zich ook ver
beeldden, het behoeft geen betoog dat er in ons land geen groep
van enige betekenis bestond, die in zulk een plan zou willen
toestemmen.
Afgezien nog van de tegenzin waarmee de Oranjegezinde
menigte de Engelse natie beschouwde, de regentenstand kon er
geen ogenblik aan denken om de zo juist veroverde, dierbare
Vrijheid prijs te geven in een vereniging, waarin Engeland
natuurlijk de sterkste deelgenoot zou blijken. In de donkere
jaren van het begin van de opstand tegen Spanje had men er
toe kunnen besluiten de soevereiniteit over het land aan de
Koningin van Engeland op te dragen, maar sinds de landvoogdij
van Leicester had men ach juist met jaloerse ijver van alle
Engelse controle weten te bevrijden. Hoe zou men dan nu, op
het toppunt van macht en voorspoed, zo’n gevaarlijke proef
wagen! Zeker, in de verbittering die in 1650 tegen de Prins van
Oranje heerste, had de ons bekende Engelse republikein in
Holland stemmen kunnen vernemen, die voor een aansluiting
van de provincie bij Engeland pleitten Zulke dingen evenwel
worden gezegd in oppositie, maar niet gestand gedaan als men
aan het bewind gekomen is. Trouwens de gezanten durfden zelf
niet goed met het hoge woord voor den dag komen. Zij gaven
het de Nederlandse gecommitteerden in de mond, maar slaag
den er alleen in die wantrouwig en overvoorzichtig te maken,
zodat een maand heenging in tamelijk zinledig gemanoeuvreer.
Toen lieten de gezanten eindelijk het nimmer duidelijk geuite
unie-plan vallen en begonnen over een aanvallend en verdedi
gend verbond. Maar de inleiding had niet gestrekt tot verster
king van de vriendschappelijke gevoelens van de Engelsen, en
intussen waren andere dingen voorgevallen die hun zeer grote
aanstoot hadden gegeven.
Van de dag van hun intocht (27 Maart) af had de houding
i)
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van het Haagse publiek de gezanten schok op schok bezorgd.
Den Haag krioelde van Engelse royalisten, en zij waren het
vooral die de schitterende stoet bij zijn plechtige intocht uit
jouwden en dreigden; maar er was geen twijfel aan of de
bevolking, die in hen de vrienden en aanhangers van de jonge
Prinses van Oranje zag, was op hun hand. Er werd trouwens
gezegd dat die eerste dag al een page van de Prinses het volk
geld gaf om de gezanten uit te schelden Zo vijandig was de
stemming dat de volgelingen van de gezanten, die niet allen
in het door de Staten beschikbaar gestelde huis konden worden
ondergebracht, gedachtig aan het lot van Doreslaer, niet dan
met hun vijven of zessen tezamen logies dorsten betrekken en
zich op straat niet dan in groepen vertonen. Alle plakkaten van
de Staten van Holland, de acties ingesteld tegen enkelen van
de boosdoeners door het Hof, hielpen niet om de overlast te
keren. Telkens werden dienaren van de ambassade aange
rand 2, de ruiten van hun huis ingegooid, zijzelf persoonlijk
beledigd. Eind April klaagden zij aan de Staten-Generaal, dat
zij leefden als in een belegerd fort en de neus niet buiten de
deur durfden steken. Een wacht van soldaten was nodig om
hen te beschermen, maar ook dat maakte aan de vernederingen
waaraan zij bloot stonden geen eind.
De zaak was, dat de Prinses Royaal heel de beroering dekte
met haar naam en de Staten haar niet durfden aantasten en
zelfs tegen haar verwanten als Prins Eduard van de Palts 3 en
de Hertog van York liever niet te krachtig optraden. Prins
Eduard, t is waar, in weerwil van het feit dat zijn moeder van
de gunst der Staten leefde, maakte het zó bont dat een instructie
tegen hem werd geopend, maar niet dan nadat de gezanten
Aitzema, VII, 48a. Mijn Inzonderheden hier meest uit Aitzema;
bevestiging uit Engels-royalistische bronnen, vooral in Carte’s Ormonde
Papers.
2) *9 April schreef Sir E. Nicholas, dat zij veertien gewonden hadden,
die het huis moesten houden; Carte, Ormonde Papers, I, 447.
3) Eduard was niet lang te voren tot het Katholicisme overgegaan.
Robert en Maurits waren op zee. De oudste zoon Karei Lodewijk was terug
in zijn keurvorstendom.
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herhaaldelijk op zijn bestraffing hadden aangedrongen, en toen
liet men hem nog toe om Den Haag op eervolle wijze te verla
ten. In den beginne schijnen de vooraanstaande royalisten het
de waardigste houding gevonden te hebben om voor de verte
genwoordigers van de koningsmoordenaars het veld te ruimen.
De Hertog van York tenminste was uit Den Haag vertrokken
op den dag van de intocht der gezanten en Sir Edward Nicholas
betreurde het, dat geldgebrek het de Hertog onmogelijk had
gemaakt nog wat eerder te gaan1. Maar de Prinses Royaal
was gebleven en hierin hadden sommigen al een aanmoediging
van de royalisten gezien. En toen was midden Mei de Hertog
van York teruggekomen, en dezelfde Sir Edward Nicholas
hoopte nu dat hij nog wat zou blijven. Inderdaad klaagden de
gezanten weldra dat hij en zijn zuster dagelijks ostentatief voor
bij hun woning reden, en de lakeien van Oranje begingen
allerlei baldadigheden tegen hen. Blijkbaar hadden de leidende
geesten van de Oranje-Stuart-partij begrepen, niet alleen dat zij
ongestraft hun gang konden gaan, maar ook dat met dit tarten
van de gezanten het hele succes van hun zending in gevaar werd
gebracht. In de Staten van Holland werd wel het denkbeeld
ter sprake gebracht om de Prinses en haar broer te verzoeken
zich enige tijd elders heen te begeven, maar bij de tegenstand
van de Ridderschap en een paar steden besloot men ten slotte
alleen maar hen te vragen hun „domestieken” in toom te willen
houden. De Staten van Holland voelden ach nog niet sterk
genoeg om het huis van Oranje een krenkende bejegening aan
te doen, die op het volk allicht dieper indruk zou maken dan
de politieke manoeuvres waarmee zij in de Grote Vergadering
bezig waren de aristocratische regeringsvorm te vestigen. Dat
was, afgezien nog van hun verstoordheid over de ondervonden
beledigingen, die zeker niet gering was, de politieke les voor
St. John en Strickland van de verbazingwekkende behandeling
die zij in Den Haag moesten ondergaan, en dat was wat aan
die campagne van onhebbelijkheid zulk groot politiek belang
gaf.
1)
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En tegelijk leerden hun ook de onderhandelingen zelve met
de gecommitteerden der Grote Vergadering, dat de Hollandse
partij nog lang niet oppermachtig was in de staat. Dat onder
die gecommitteerden een man als Renswoude optrad, moet aan
Strickland althans meteen duidelijk gemaakt hebben dat de
Oranjepartij nog niet buiten gevecht was. Het bleek vervolgens
uit het slepen van de onderhandelingen als gevolg van het
onderhands verzet van een paar kleine gewesten, zoals Friesland
(vooral Friesland 1), Gelderland, Overijsel, een verzet dat tel
kens met eindeloos heenenweergepraat (geheel buiten de ge
zanten om, die niets konden doen dan lijdelijk afwachten)
moest overwonnen worden vóórdat er opnieuw schot in de
besprekingen kon komen.
Een argument waarmee de Oranjegezinden druk werkten,
was dat men behoorde af te wachten hoe het met de oorlog
in Schodand zou aflopen 2. Karei II toch had zich na de neder
laag van Dunbar in het Noorden van Schodand staande weten
te houden. Er was nog hoop dat hij aan het langste eind zou
trekken, vooral omdat er in Engeland zelf meer en meer onte
vredenheid met het republikeinse bewind heerste. Pas toen hij
de inval in Engeland gewaagd had en bij Worcester vernietigd
werd (Augustus 1651), was aan alle verwachtingen de bodem
ingeslagen. Vóór die tijd kon men niet zonder een schijn van
recht volhouden dat men niet slechts de republikeinen, maar
ook de Stuarts behoorde te ontzien. '
Het duurde, zoals ik al aanstipte, een maand voordat de ge
zanten, inziende dat met het unie-plan niets te beginnen viel,
nadere opening konden doen die tot een verbond had moeten
leiden. Nog een maand duurde het vóór de Grote Vergadering
het over een antwoord hierop kon eens worden, dat het de
gezanten mogelijk maakte hun denkbeelden in meer uitgewerkte
vorm te presenteren. En weer ging een maand voorbij — het
*) Vgl. Brieven aan De Witt, W.H.G., I, 17.
2) Sir E. Nicholas noemt die overweging herhaaldelijk: zie Carte,
Ormonde Papers. Ook de Parlementsman Ludlow zegt in zijn Memoirs, i’
345 = ..the Dutch unwilling to conclude with us whilst the king had an Armv
m the Field”...
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was toen 24 Juni geworden —, vóór de gewesten ach verenigd
hadden op een uitgewerkt tegenvoorstel, in 36 artikelen.
De andere gewesten hadden bij de verhouding tot Engeland
veel minder rechtstreeks belang dan Holland en Zeeland. Daar
om konden de Orangisten daar veel gemakkelijker iets met hun
anti-Engels stoken bereiken. In Zeeland was de ergernis daar
over niet geringer dan in Holland en de 26ste Juni schreef de
secretaris van Zierikzee, Justus de Huybert, aan Johan de Witt
dat naar zijn oordeel Holland en Zeeland, „de twee moederprovinciën, die als alleen in dit werck geinteresseert gaen”, met
een afzonderlijk tot conclusie komen behoorden te dreigen als
de andere in gebreke bleven, „dewyle wy wel weten en versekert zijn, dat het niet als particuliere passiën en interesten
zijn, die in de andere provintiën ommegaen” 1. Van een derge
lijk krachtdadig optreden is niets gekomen, maar waarlijk, Hol
land en Zeeland waren de enige gewesten wie aan het welslagen
der onderhandelingen oprechtelijk gelegen was. Dat was mis
schien het treffendst gebleken toen (in April reeds) de gezanten
van hun regering, die over de berichten van hun ontvangst
begrijpelijkerwijze hevig ontsticht was, stellige bevelen ontvingen
om terug te keren opdat de onderhandelingen in Londen, waar
mfn (zo heette het) voor de veiligheid der onderhandelaars
tenminste zorg kon dragen, zouden worden voortgezet. Niet
Joachimi, de gezant van de Staten-Generaal, maar Schaep, de
agent van de Staten van Holland, die nog steeds in Engeland
vertoefde, kreeg toen opdracht en slaagde erin om de Engelse
regering te vermurwen en enig respijt te verkrijgen, en toen het
bericht daarvan in Den Haag aankwam, gingen de heren van
Holland met die van Zeeland en corps de gezanten in hun
woning complimenteren.
Het spreekt vanzelf dat de Hollandse partij ach ook bij het
opstellen van de aanbiedingen aan Engeland niet vrij kon
bewegen. Had zij dat wel gekund, de 36 artikelen van 24 Juni
zouden er zeker anders hebben uitgezien. Zo meen ik tenminste,
want men moet de politiek van deze jaren afleiden uit de
*) Brieven aan De Witt, W. H. G., t. a. p.
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aanwijzingen der officiële stukken, en die geven juist over het
aandeel dat verschillende groepen en machten in de bepaling
ervan hadden weinig uitsluitsel. Geen leidend staatsman komt
nog duidelijk uit de anonymiteit der colleges'en vergaderingen
naar voren. Er is een grote schaarste van politieke correspon
dentie, van bewaard gebleven politieke correspondentie althans.
DeArchwes de la maison d’Orange-Nassau bevatten voor deze
periode natuurlijk slechts het machteloos gemopper van oppoa^e-mannen. Iets later zal de uitgebreide correspondentie van
JJe Witt de historicus een intiem verslag van de geheimste be
doelingen der eigenlijke machthebbers leveren, maar zij is voor
i 51 nog schraal. Toch zijn de hoofdlijnen wel met zekerheid te
trekken, en dat Holland meer aan Engeland zou hebben willen
tegemoet komen dan in de 36 artikelen gedaan werd, lijkt mij
nog ééns, aan geen twijfel onderhevig.
Het is wel waar, gelijk ik hiervóór reeds heb opgemerkt, dat
er ook tussen de Hollandse opvatting en de Engelse groot ver
schil bestond. De Hollanders trachtten van de onderhandelingen
en van de blijkbare welgezindheid der Engelse republikeinen
gebruik te maken om ongemerkt hun handelssuprematie steviger
dan ooit te vestigen. Daartoe moesten dienen de voorgestelde
bepalingen omtrent vrijheid voor elkanders ingezetenen tot ves
tiging m elkanders staten, vrijheid van visserij, vrijheid van
handel op elkanders koloniën, een vrijheid die in al die gevallen
daarover waren Engelsen en Hollanden* het eens, aan de laatsten, economisch zoveel krachtiger ontwikkeld, ten goede zou
komen. Maar ofschoon die manoeuvres in Engeland machtige
bdangen in ’t geweer riepen, ’t is niet gezegd dat de Engelse
politiek zich daardoor zou hebben laten beheersen. Men is
tegenwoordig wel eens geneigd om in economische factoren al
te uitsluitend de verklaring van de historische gebeurtenissen te
zoeken. Economische factoren zijn nooit de enige. In de politiek
van het Engelse Gemenebest wees ik al aan hoe men ze in strijd
aet met ideologische motieven. Het verenigingsplan was van
Engelse zijde ongetwijfeld ernstig gemeend. Daarbij zou de
economische gelijkheid, die de Engelse kooplieden zo vreesden,
natuurlijk zijn ingevoerd. Maar ook toen men over een verbond
8
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begon te praten, waren de Engelsen stellig bereid tot economi
sche concessies om dat politiek doel te bereiken. Van hun kant
waren de Hollanders voor het bereiken van hun economisch
doel bereid tot politieke concessies, ofschoon, ook dat hebben
wij gezien, lang niet tot alle. Eén belangrijke hadden zij in de
36 artikelen toch belichaamd weten te krijgen: een bepaling
van wederzijdse hulp in geval van oorlog, ofschoon de StatenGeneraal zo voorzichtig waren om uitdrukkelijk te verklaren
dat zij zich door dat artikel niet in de op dat ogenblik nog woe
dende oorlog in Schotland wilden laten slepen. Natuurlijk zou
men van weerskanten trachten zijn concessies zo klein mogelijk
te maken en zo veel mogelijk in ruU te verkrijgen. Maar zeker
mag men de economische eisen, in de 36 artikelen neergelegd,
niet als het laatste woord van de Hollanders beschouwen k Het
was overvragen, maar er viel over te praten. Dat was eigenlijk
haast nog niet gebeurd. Bijna alle aandacht was nog voor de
politieke kwesties geweest. En voorlopig kon men er ook nu niet
toe komen, juist omdat de Engelsen zo hevig ontstemd waren
over het onvermogen der Staten om hen tegen de uitspattingen
der Orangisten te beschermen, en omdat in verband daarmee
een van de politieke twistpunten een onevenredig belang in de
onderhandelingen ging aannemen.
Want waar het vooral haperde, dat was op het punt van de
houding der Staten tegenover de Stuarts en hun verwanten,
de Oranjes. In de voorstellen die de gezanten de 20ste Mei als
basis van een verbond hadden ingediend, waren zij daarover
zeer uitvoerig en precies geweest. Niet tevreden met een bepaling
dat rebellen of vluchtelingen van de ene der Republieken door
de andere van haar grondgebied verdreven zouden moeten
worden als de eerste dat verzocht, hadden zij er een opgesteld
1) j)it doet Dr. Elias, wanneer hij (Het voorspel van den eersten Engelschen oorlog, 127) „de meedoogenlooze zucht der Nederlanders naar exploiteering der verlegenheid, waarin zich, naar zij meenden de commonwealth
bevond”, noemt als de oorzaak van „het in actie treden der (Engelse) oor
logspartij”. Ik heb hier aan Elias’ voorstelling veel te danken, maar zijn
uitsluitende aandacht voor het economische aspect maakt haar als geheel
volkomen onaanvaardbaar.
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waarin de Prinses Royaal en haar onmondige zoon met name
genoemd werden, en dat om hun te verbieden vijanden van de
Engelse Republiek in hun huizingen te herbergen of enige hulp
of bijstand te verlenen op straffe van confiscatie van hun goe
deren. Het is zeker dat ook de Staten van Holland in zulk een
artikel niet licht zouden hebben toegestemd, zij die naar wij
zagen de Prinses Royaal niet durfden verzoeken om zich voor
enige tijd buiten Den Haag te begeven. Wat de andere gewesten
betreft, die waren zelfs tot de onschuldige bepaling in de 36
artikelen dat geen der verbondenen zou toelaten, dat „des
anders rebellen” door zijn ingezetenen geholpen werden, niet
dan met moeite overgehaald.
Inderdaad, de taak van de Staten van Holland, die aan de
ene kant hun economische desiderata moesten opdringen aan
de Engelsen en aan de andere kant de politieke concessies daar
toe benodigd moeizaam afpersen van hun eigen „bondgenoten”,
was niet gemakkelijk. Het ergst van alles was wel, naar het mij
voorkomt, dat de politiek van sabotage door de royalisten en
Orangisten op de straten van Den Haag en in de vergaderzalen
der landgewesten in zo nauwe verstandhouding gevoerd, de
„atmosfeer” waarin de onderhandelingen plaats hadden, gron
dig bedorven had. Het was zeker wel kwaad humeur, wat de
gezanten hun onmogelijk artikel over de Prinses Royaal en de
Prins van Oranje had ingegeven, en hun ontgoocheling, toen
zij het voortbestaan van de invloed der Oranjepartij leerden
kennen, deed hun de economische verlangens der Hollanders en
Zeeuwen met heel andere ogen zien dan als zij met hen alleen
te maken hadden gehad. Men moet de toestand van 1651 niet
op zichzelf beschouwen. De bron van de ellende was het huwe
lijk van 1641, waardoor Oranje, de Oranjepartij en de volks
opinie betrokken waren geworden bij die rampspoedige Stuartfamike, de draagster van ideeën waar onze historie geheel
vreemd aan was, en wier ongelukken ons niets hadden behoren
aan te gaan. Nu droeg die verwikkeling krachtig bij tot het
uitbreken van een oorlog waarbij ons land niets te winnen maar
zoveel te meer te verliezen had.
Want onmiddellijk nadat men hun de 36 artikelen had over111

handigd, na een verblijf in Holland van ongeveer drie maanden,
hadden de gezanten hun afscheid genomen. Men vleide zich
bij ons te lande nog dat de onderhandelingen in Engeland op
dezelfde voet zouden worden voortgezet1. Maar St. John en
Strickland keerden terug, diep teleurgesteld over het resultaat
van hun zending, en wat meer is, grotelijks verbitterd over de
behandeling die hun was aangedaan. De strekking van het ver
slag dat zij in Engeland uitbrachten, was dat men zich in de aard
van de omwenteling in de Nederlanden had vergist, dat de buur
staat niet veel meer vertrouwen verdiende dan bij het leven van
Willem II, dat de Oranjepartij nog even Stuarts was als voor
heen en haar obstructie in de Staten-Generaal nog een factor
van belang, terwijl Holland er voor alles op uit was om zijn
economisch overwicht over Engeland te handhaven en te ver
sterken 2. Het kon wel niet anders, of de partij der economische
belangen, die gedwongen was geweest om de poging van St.
John en Strickland een kans te geven, moest nu aan de beurt
komen. Als men in politiek opzicht zo weinig staat kon maken
op de Nederlanders, was er geen enkele reden om zich gewillig
neer te leggen bij hun handelsmonopolie.
Met de energie, kenmerkend voor een nieuw regiem, werd
nu dus de alternatieve politiek ingezet. Reden om de Neder
landers te ontzien was er minder nu Cromwell het land van
zijn binnenlandse vijanden had bevrijd. Karei II, in Augustus
bij Worcester verslagen, was in zijn vastelandse ballingschap
*) Brieven van De Witt, W. H. G., I, 20.
2) Bizonderheden over hun actie in Engeland ontbreken. Een Engels
historicus zegt: „Unhappily the year 1651 is one of the worst-reported in
our Pariiamentary annals, and we have no record of any debate or discussion on the Act (of Navigation)”; G. N. Clark, The Navigation
Act of 1 65 i, in History, Jan. 1923, 285. Er lijkt mij geen enkele reden
te bestaan om Ludlow’s getuigenis (Memoirs, I, 345)> dat St. John, ge
kwetst door de in Den Haag ondervonden behandeling, voor de aanneming
van de wet werkte, in twijfel te trekken, en hij moet daarbij geredeneerd
hebben, als ik in de tekst aangeef. Clark vestigt er de aandacht op,
dat niet in het algemeen de handelsstand, maar een partij die speciale
economische belangen voorstond (koloniale), zich voor de Acte warm
maakte.
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teruggekeerd. Schotland en Ierland waren volledig onderworpen.
Al in October nam nu het Parlement de befaamde Acte van
Navigatie aan, waarbij het aan vreemde schepen verboden werd
andere waren in Engeland binnen te voeren dan die uit hun
eigen land herkomstig waren. Dat was een slag recht op de
Nederlandse handel gemikt. Geen krasser afwijzen van de vrij
heid die de Hollanders bij de Haagse onderhandelingen hadden
nagestreefd, kan men zich denken. En kort daarop liet de F.ngrls#»
regering haar vijandigheid tegen de Verenigde Nederlanden nog
duidelijker blijken, toen zij brieven van represaille uitreikte aan
de erven van een Engels koopman, die door de Nederlandse staat
benadeeld zou zijn. Die maatregel veroorzaakte niet alleen aan
onze koopvaardij groot ongerief en schade, maar behoorde tot
een orde van zeerecht waar de Nederlanders al lang bitter op
tegen hadden en over welker afschaffing met de Engelse Koningen reeds in den treure onderhandeld was. Bovendien begonnen
de Engelse oorlogschepen op de meest willekeurige wijze Neder
landse schepen aan te houden, zogenaamd op zoek naar contra
bande in verband met de moeilijkheden die toen juist tussen
Engeland en Frankrijk bestonden, moeilijkheden die evenwel
geenszins een regelmatige oorlogstoestand vormden. Ook hierbij
kwamen de meest geliefde beginselen van de Hollanders op het
gebied van zeerecht te pas.
Het is begrijpelijk, dat de houding van de Engelse regering in
de Hollandse regentenkringen de grootste onrust wekte, te meer
nog omdat Zweden, uit ergernis over de inhalige politiek die de
Nederlandse Republiek, steunend op een overeenkomst met
Denemarken, m de Oostzee voerde, aanstalten leek te maken om
ach met Engeland te verstaan 1. Er werd zoveel doenlijk voort) Elias, Voorspel van den eersten Engelschen Oorlog, I, 24. Elias be
wijst met een Edamse vroedschapsresolutie, dat de uitrusting in het voorjaar van 1652 ook tegen Zweden gericht was. De 22ste November 1651
schreef Sir E. Nicholas al uit Den Haag aan Ormond: „These States are
now hastemng their Ambassadors for Engeland, having great apprehensmns that Mons. Spiring (the Queen of Swedes’ agent here), who is prepa
ring to g0 Ambassador into England, may there do or negotiate something
m their prejudice, for it is conceived that Queen sends to those in England
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gemaakt met het uitzenden van het gezantschap, dat de afge
broken onderhandelingen in Londen zou moeten voortzetten.
Het duurde niettemin tot het eind van het jaar, vóór alle uitstel
overwonnen was en de gezanten werkelijk op weg gingen. De
36 artikelen kregen zij mee als instructie. Maar die waren nu
geheel uit de tijd! Het ogenblik dat de Engelsen tot een goede
schikking met het Hollandse handelsimperialisme te vinden zou
den zijn geweest, was voorbij: de Acte van Navigatie viel niet
licht meer ongedaan te maken.
Inderdaad zouden de Hollanders, nu de economische voor
delen waarop zij een ogenblik gehoopt hadden, onbereikbaar
bleken, al zeer tevreden zijn als men tenminste in vrede kon
leven. Maar zelfs dat was bij de nu in Engeland heersende
stemming uiterst moeilijk geworden. Een sterke partij dreef tot
een oorlog: als tegenwicht tegen Cromwell en het leger (de
steunpilaren van het ideologisch radicalisme waaruit de gedachte
van een unie der twee Republieken was voortgekomen), hoopte
die zo de vloot meer invloed in de staat te verschaffen. Alle
verzoeningsgezindheid der gezanten was vruchteloos. Hun mede
deling in het begin nog, dat de Staten een vloot uitrustten om
de koopvaardij te beschermen, werd opgevat als een dreigement.
Men wilde de Nederlandse staat, hatelijke combinatie van han
delsmonopolisten en Orangisten, vernederen. Daartoe ^strekten
de eisen die men de gezanten voorlei. En hoe vredelievend
ook, een vernedering konden de Staten van Holland zich niet
laten welgevallen. Tegen de ontstemming der Engelsen in was
een hevige verontwaardiging in Nederland aan het wassen, niet
alWn onder de Orangistische landadel en de gemeente nu, maar
ook onder de koopmansstand, die dagelijks van de overmoed
der Engelsen te lijden had en die zich begon te bedenken dat
tenslotte de Nederlanden óók een oorlogsvloot bezaten. Een
oorlog met Engeland druiste in tegen heel het politieke systeem
van Holland, maar wat het zwaarst was moest het zwaarst
about a treaty to join them, against Denmark and Holland, conceming the
taking the Sound out of the power of that king and these States, who
having made a bargain for the profits thereof have lately raised the payments there”; Hist. Mss. Comm, Ormond Mss., I, 230.
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wegen, en ten slotte waren er belangen en was er de eer van het
land, die geen Nederlandse regering ongestraft kon laten aan
randen. Toch zou misschien nog een uitweg gevonden zijn, als
het bekende incident op zee tussen Blake en Tromp de Engelsen
geen aanleiding had gegeven tot nieuwe eisen.
Er waren er onder de bovendrijvende partij die geneigd waren
Tromp’s Oranjegezindheid de schuld te geven van zijn onwil
om de Engelsman de eer te bewijzen waar hij aanspraak op
maakte. Maar de stemming was aan weerskanten zodanig ge
prikkeld, het recht van de vlag daarbij zo slecht omschreven, dat
geen verdere verklaring voor het treffen nodig lijkt. Niettemin
werd zelfs toen nog Pauw, de Raadpensionaris van Holland, in
eigen persoon ijlings overgezonden om te trachten de zaak in
het reine te brengen, maar tevergeefs. 31 Juni 1652 riepen de
Staten-Generaal het gezantschap terug en het was oorlog.

3
De eerste Engelse oorlog; vredes
politiek van Holland (*52 ’53).
—

Dat de weerslag van een oorlog met Engeland op de binnen
landse verhoudingen in onze staat hevig zou zijn, kon iedereen
voorzien. De Oranjegezinden juichten. Zij hadden de Londense
onderhandelingen gevolgd in een afwisseling van hoop en vrees.
Al in Februari 1652 had Aerssen van Sommelsdijk, schrijvende
aan graaf Willem Frederik, de verwachting uitgesproken dat
er een breuk zou komen en dat die tot een herstel van het oude
regiem in ons land zou leiden 1. In Maart verzuchtte hij dat
het er naar uitzag, of alles zou eindigen in verdrag 2. Gegeven
de solidariteit tussen Oranje en Stuart is het begrijpelijk genoeg,
dat Stadhouders- zowel als Koningsgezinden met genoegen hun
onderscheiden tegenstanders elkaar zagen te lijf gaan. Daar kon
hun moeilijk anders dan voordeel uit toevloeien. De Engelse
*)
2)

Archives, II, V, 63.
A.w. 73.
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royalisten kon het zelfs geheel onverschillig blijven aan wie in
die oorlog de successen toevielen. Sir Edward Hyde, de voor
naamste raadsman van Karei II, die sinds zijn vlucht uit Enge
land in Parijs vertoefde, zegt het met zoveel woorden: „ik ben
niet wijs genoeg om te oordelen wat het best zou zijn voor ons,
dat de Hollanders er de Engelsen van langs zouden geven of
omgekeerd” x. De Oranjegezinden hadden het tot die graad
van onpartijdigheid nog niet gebracht, maar het is in ieder geval
een feit, dat een ongelukkige oorlog (en de oorlog was zeer
ongelukkig) hun kansen bood waarvan zij niet verzuimden te
profiteren.
Om te beginnen bracht het uitbreken op zichzelf al een
reactie onder het publiek ten gunste van Oranje teweeg. De
vijanden van Oranje-Stuart waren nu ook de vijanden van de
staat. Oorlog leek bovendien de aanstelling van een eminent
hoofd te vereisen. Aerssen verkneukelde zich al in Maart bij
de gedachte aan de moeilijkheden waarin het vraagstuk van de
leiding in geval van oorlog de Statenpartij zou brengen 12. Inder
daad begon in Zeeland al in Juli een beweging ten gunste van
het Kapitein-Generaalschap, die weldra de Hollandse staats
lieden grote zorg zou baren. In de raad van Middelburg werd
verklaard, en blijkbaar was tegenspraak niet mogelijk, „dat men
nauwelijks enige mensen bijeenvond, zo grote als kleine, of
spraken en wensten om een militair hoofd te hebben” 3. Het is
onmiskenbaar dat in Zeeland zo goed als elders de beweging
haar kracht putte uit de opwinding van het volk, dat vooral in
de predikanten leiders vond 4. De meerderheid van de Zeeuwse
regenten was zeker niet geschokt in haar begeerte om met de
Hollandse Statenpartij samen te werken, ook al kan men een
enkel geval aanwijzen van een man in wie ergernis over de
onhebbelijkheid der Engelsen en bezorgdheid over ’slands ge
vaar een blijkbaar oprechte politieke omkeer te weeg brach1)
2)
3)
*)
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Clarendon Papers, III, 86; 9 Augustus 165a.
Archives, II, V, 71.
Van Sypesteyn, Geschiedkundige Bijdragen, I, 304.
A.w., 191.

ten 1. Maar in ieder geval stond een minderheid klaar om in
overleg met Willem Frederik zelf van de gunstige conjunctuur
gebruik te maken.
De Zeeuwse regentenstand was lang niet zo krachtig als de
Hollandse, veel minder goed in staat om een vaste politieke
gedragslijn te volgen en weerstand te bieden aan de aandrang
van de burgerij. Vergeleken met de rijke Hollandse regenten,
die in het machtige Amsterdam een vast steunpunt hadden
en die er in 1650 onmiddellijk in geslaagd waren om de Hol
landse Ridderschap, zij het ook ietwat aarzelend, met zich mee
te krijgen, hadden de Zeeuwse heren iets onmiskenbaar klein
steeds. Zij waren er trouwens ook nog bij lange na niet in ge
slaagd om zich zo onafhankelijk van hun burgerijen te maken
als het Hollandse patriciaat 2, en wat nog erger was, Vere en
Vlissingen, die geweigerd hadden zich van de toekenning van
vrije magistraatsbestelling waarmee de Staten hen gelukkig
wilden maken, te bedienen, zaten als een wig in de Zeeuwse
regentenstand gedreven. Alle Orangistische plannen en manoeu
vres vonden daar altijd steun, en waar de tegenpartij met die
vaste kern begon, waren de Staatsgezinde heren van de vier
andere steden nooit helemaal zeker dat de meerderheid op een
gegeven ogenblik niet tegen hen zou omslaan en de grond hun
onder de voeten zou wegzinken.
Toen nu in Augustus 1652 een aantal Orangistische heren
in de vroedschap van Middelburg, steunend op de wil van de
gemeente en op de medewerking van Vere en Vlissingen
) Ik bedoel Justus de Huybert, die in Juni 1651 nog verder wilde
gaan dan De Witt en die nu allengs geheel van hem vervreemdde: Brieven
aan De Witt, W. H. G., I, 55 enz.
2) In Middelburg b.v. bestond naast de regering nog het college van
twaalf kiezers, dat niet uit de eigenlijke regentenstand voortkwam, maar
nog zeer wezenlijke macht bezat.
3) Ofschoon het daarmee niet alles boter tot de boom was. De Middel
burgse vrienden van Willem Frederik (Pieter de Huybert en Johan de
Mauregnault) vertrouwden de oude Prinses niet, die Vere aan de hand
had. Er waren er in ieder geval velen, die de gemoederen tegen de Friese
Stadhouder zochten in te nemen door te waarschuwen, dat hij, als hij de
betrekking eenmaal had, zou trachten er zijn neef van Oranje voor altijd
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opperden dat de stad de Staten zou uitnodigen om door een
expresse deputatie ter Staten-Generaal het voorstel te doen van
de designatie van Willem III tot Kapitein-Generaal en van de
nominatie van Willem Frederik tot waarnemend KapiteinGeneraal, durfde de meerderheid zich niet verzetten. In Mid
delburg was pas het vorige jaar de leiding aan de Orangistische
burgemeester Thibaut ontrukt en aan de Staatsgezinden toege
vallen door een volksoproer, dat door de persoonlijke corruptie
van de Orangistische regenten was veroorzaakt, maar zeker
geen anti-Orangistische strekking had. De jonge De Witt had
die kleine omwenteling „een visibel mirakel en een werck van
Godts handt” genoemd 1, maar de nieuwe machthebbers voel
den zich nog niet vast genoeg in ’t zadel om straf in te gaan
tegen het volk, en de zaak kwam in de Staten.
Vóórdat daar een besluit viel evenwel, verscheen er in Zee
land een Hollandse deputatie, die in last had te trachten de
bondgenoot van zijn voornemen terug te brengen. De Witt, die
als pensionaris van Dordt toen reeds herhaaldelijk het Raadpen
sionarisschap van Holland voor de oude Pauw waarnam, maak
te deel uit van dat gezelschap, en het is de moeite waard de hart
grondige minachting op te merken, waarmee hij in zijn brieven
spreekt over de Zeeuwse regenten die zich door het Oranje-dol
gemeen de wet lieten voorschrijven en zelfs voor de veiligheid
van hun Hollandse gasten (wier leven inderdaad bedreigd
werd) niet dorsten instaan 2. In weerwil van de Hollandse
vermaningen namen de Staten van Zeeland de 21ste Septem
ber een resolutie overeenkomstig het voorstel van Middelburg.
Maar nu begon een stichtelijke komedie. Eerst verliepen er
uit te houden. Openlijk tegenwerken met de stem van Vere heeft de oude
Prinses niet gedurfd. Wel bejammerde De Mauregnault het, dat zij voort
ging de kliek van De Knuyt voor te trekken. Het gestook van de verschil
lende Zeeuwse groepen om de gunst van de Friese stadhouder of van de
Prinses is geen verheffend schouwspel. Zie de interessante brieven van De
Mauregnault en De Huybert in de bijlagen tot Van Sypesteyn’s a.w.
t) Brieven aan De Witt, W. H. G., I, 572) Brieven van De Witt (Scheurleer; met deze naam, van de uitge
ver, duid ik de i8e-eeuwse uitgave aan), V, 11 vlgg.
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weken vóór „enkele kleyne remarques” van Zierikzee en Goes
op de vorm van de resolutie in het reine gebracht konden wor
den, en al de tijd dat zij niet „finaelijck gearresteerd” was,
verschenen er geen extraordinaris gedeputeerden van Zeeland
in Den Haag om het voorstel te doen 1. Weldra verluidde het
dat ook Tholen nog, of weer, opponeerde en toen eindelijk,
tegen het midden van November, de Zeeuwen opdaagden, bleek
uit de resolutie van 21 September de opdracht om de zaak ter
Generaliteit te brengen geschrapt te zijn. Het was nu nog
slechts: er met de andere bondgenoten, elk afzonderlijk, over
confereren. Natuurlijk kwam het vooral op de conferenties met
Holland aan. De Zeeuwen lieten zich door de Hollandse argu
menten, waarvan het voornaamste wel was dat de verheffing
van Oranje en Nassau het sluiten van vrede met Engeland
oneindig veel moeilijker zou maken 2, gretig overtuigen. Slechts
drie van de twaalf gedeputeerden — een uit Vere en een ander
uit Vlissingen — vonden het nodig om volgens de letter van
hun instructie ook met de heren der andere gewesten te praten.
Ofschoon er een ogenblik ongerustheid ten opzichte van Gel
derland bestaan had 3 en Friesland natuurlijk voor de belangen
van zijn Stadhouder opkwam, de Hollanders konden het veilig
aanzien. De conferenties waren een pure formaliteit, en toen
die verricht was, keerden de twaalf naar Zeeland terug zonder
de kwestie in de Staten-Generaal te berde te hebben gebracht.
De volksbeweging was intussen geluwd en Willem Frederik nog
even ver van het Luitenant-Kapitein-Generaalschap.
Maar de Hollandse Statenpartij kon zich niet vast in ’t zadel
voelen zolang de oorlog duurde. Stellig was het mee die over
weging welke haar op het herstel van de vrede bedacht deed
zijn, evenals de hoop haar ten val te brengen de Oranjepartij
had doen aansturen op de oorlog. Maar opnieuw viel het natio
naal belang samen met dat van de Statenpartij. De oorlog,
ongelukkig product van Engels revolutionair imperialisme en
Orangistische pro-Stuart intrigues, kon ons land geen enkel
1) Brieven van De Witt (Scheurleer), V, ao.
2) Aitzema, VIII, 764.
3) Archives, II, V, 78.
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wezenlijk voordeel opleveren en ondertussen benadeelde hij de
belangen van heel het bij handel en scheepvaart geïnteresseerde
deel der natie bovenmate. Daardoor waren de financiën van
Holland, door de Tachtigjarige Oorlog al zo bezwaard, te
minder opgewassen tegen de onkosten van een zeeoorlog waar
voor van de andere gewesten, hoezeer ook grotendeels verant
woordelijk voor zijn uitbreken, maar weinig te verwachten viel.
De Hollandse diplomatie behaalde een groot succes in het Noor
den, waar de Koning van Denemarken de Sont voor de Engelsen sloot. Maar Engeland kwam uit de burgeroorlog met een
veel moderner vloot dan de Staatse, zodat zelfs het genie van
Tromp geen waarborg tegen ongevallen was; en door zijn lig
ging had Engeland zo’n voordeel over ons land, dat ongevallen
dadelijk tot rampen konden leiden 1. Wanneer men in Enge
land bekwam van de onredelijke stemming die de breuk in
weerwil van alle verzoeningsgezindheid der Hollanders onver
mijdelijk had gemaakt, dan was er onzerzijds geen enkele reden
om de strijd gaande te houden. Wat niet wegneemt dat er van
de Oranjegezinden in de landprovincies, die de handelsschade
niet aan den lijve gevoelden, geen medewerking te verwachten
was in een politiek die de kansen op herstel van Stuart en
Oranje zou verminderen. Daarom verstoutte Holland zich dan
ook om de eerste besprekingen, die tot regelmatige vredesonder
handelingen moesten leiden, buiten de andere gewesten om te
ondernemen.
Want inderdaad had zich in Engeland al heel spoedig een
zeer hoopvolle reactie tegen de oorlogszuchtige stemming die
op de mislukte ambassade van St. John en Strickland gevolgd
was, afgetekend. Zo impopulair was de oorlog, niet alleen
omdat hij de protestantse gevoelens van het leger en van de
Puriteinen in het algemeen kwetste, maar ook om het ongerief
dat het Engelsche volk, zij het in mindere mate dan het Hol
landse, ervan te lijden had, dat in November 1652 toen er een
nieuwe Raad van State gekozen moest worden, de meerderheid
omsloeg naar de vredespartij met Cromwell aan het hoofd.
1)
319.
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Zie Gardiner’s opmerkingen, Covnmonwealth and Protectorate, II,

Cromwell liet weldra in Den Haag te verstaan geven dat hij
tot de vrede neigde. Toen ging Holland tot actie over. Begin
Februari 1653 werd Pauw gemachtigd om zijn naam te zetten
onder een brief, die in Engeland de verzekering van Holland’s
vredelievendheid moest geven. De Staten waren eenstemmig ge
weest, op Leiden na („more solito”, zoals De Witt schrijft x).
Maar de Engelse vloot was in December door Tromp uit de zee
geslagen en de „reputatie” der Engelsen gedoogde geen onder
handelen, vóór althans hun vloot met het voorjaar weer uitge
varen was. Toen dat geschiedde, in Februari 1653, keerde de
kans echter meteen zozeer ten gunste van de Engelsen (die
Tromp in de driedaagse zeeslag ernstig in het nadeel brachten),
dat de oorlogspartij weer veld won.
De Witt, die intussen door de dood van Pauw de leiding der
zaken als waarnemend Raadpensionaris in handen had gekre
gen, bewoog nu de Staten van Holland tot het zenden van een
officiële brief (gedagtekend 18 Maart), wat natuurlijk een stap
van veel groter consequentie was. De daaraan verbonden
gevaren bleken meteen toen de brief in Engeland bekend werd
gemaakt, in een pamflet zelfs dat (buiten de schuld der rege
ring naar het schijnt) de titel kreeg: Humble prayer of the
States of Holland for peace. Dat was natuurlijk koren op de
molen van allen die in ons land de vrede slecht gezind waren,
maar De Witt bracht de zaak nu meteen in de Staten-Generaal
om met de Unie tenminste in het reine te komen, en spoedig
kwam een antwoord van het Parlement, gedagtekend 11 April
(N. S.). Weliswaar bewees dit dat men in Engeland niet trach
ten zou het de Republiek in haar verlegenheid al te gemakkelijk
te maken (de eisen na het treffen tussen Tromp en Blake, in
Juni van het vorige jaar aan Pauw voorgelegd, de eisen dus
die de onmiddellijke aanleiding tot het uitbreken van de oorlog
waren geweest, werden voorgesteld als grondslag voor de onderhandelingen), maar het was toch een verklaring van bereidwil
ligheid om in gesprek over vrede te treden, en meer had de Witt
1) Die heel de geschiedenis verhaalt aan Van Beuningen: Brieven,
W. H. G„ I, 73.
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voorlopig niet nodig. De 30ste April 1653 verkreeg hij van de
Staten-Generaal een antwoord aan Engeland dat, zonder van
de grondslag voor de onderhandelingen te reppen, de verklaring
inhield dat zij bereid waren gezanten naar een neutrale plaats
te zenden om over een vrede, ja een verbond, te handelen, ’t Is
waar dat slechts vier gewesten zich vóór verklaarden: de gede
puteerden der drie andere weigerden toe te stemmen zonder
nadere last. Maar het antwoord werd niettemin verstuurd.
Het vond de politieke toestand in Engeland grondig gewijzigd
door de staatsgreep van Cromwell en het leger. Het Parlement
was met geweld ontbonden en Cromwell heerste, zonder titel
nog, maar met volstrekte macht. Dit was zeker voor de kansen
van de vrede gunstig, maar Cromwell hield zich in zijn ant
woord, dat de 23ste Mei in Den Haag aankwam, toch aan de
11 April door het Parlement gestelde voorwaarden en eiste dat
er gezanten niet naar een neutrale plaats, maar naar Londen
zouden worden gezonden. Natuurlijk gaf dit opnieuw aanlei
ding aan de Oranjegezinden om tegen de onhandelbaarheid der
F.ngplspn uit te varen. De meeste gewesten wilden dat men
nogmaals een brief zou laten uitgaan om vóór het openen van
mondelinge besprekingen duidelijk te maken, dat de in Juni
1652 aan Pauw voorgelegde voorwaarden nog steeds als
ten enenmale onaannemelijk werden beschouwd. Maar Hol
land, opmerkende dat „een brief niet kan repliceren”, wist door
te zetten dat „enige habile personen” zouden worden overge
zonden, „zonder enige qualificatie maar met behoorlijke credentialen en machtiging voorzien” om dat aan de nieuwe macht
hebber in Engeland duidelijk te maken. Het was er De Witt
begrijpelijk genoeg om te doen de zekerheid van tijdverlies en de
mogelijkheid van misverstand en wrijving die in een voortzet
ting van de preliminaire correspondentie lagen opgesloten, te
vermijden. Had hij maar eens een van zijn vertrouwden in
Engeland, dan rekende hij er op dat alle bezwaren wel uit de
weg geruimd zouden worden. Na veel heenenweergepraat werd
de 5de Juni in de Staten-Generaal deze resolutie in de geest
van Holland genomen. Er was daarna nog vrijwat te doen over
de benoeming der gezanten. Toen vastgesteld was, dat ook Fries122

land en Zeeland als handeldrijvende gewesten een lid in de
ambassade mochten stellen, eiste Holland er voor zich twee op.
Zo werden voor Holland Van Beverning en Nieuwpoort, voor
Zeeland Van de Perre en voor Friesland Jongestal benoemd.
Van Beverning ging vooruit, de 21ste, de andere drie volgden
een week later.
In heel deze geschiedenis is de gedragslijn van Holland onder
de vaste en bekwame leiding van zijn jonge Raadpensionaris
klaar genoeg. Die van de andere gewesten is niet altijd even
gemakkelijk te volgen. Als in Maart de brief van Holland aan
het Parlement wereldkundig wordt, oefenen Friesland en Stad
en Lande 1 in de Staten-Generaal vinnige kritiek op een daad
die hun met de geest van de Unie van Utrecht in strijd docht.
Maar het besluit op het eind van de volgende maand om op
het antwoord van het Parlement in te gaan werd juist door
Friesland en Groningen toegestemd, terwijl Zeeland, Overijsel
en Gelderland zich ongelast verklaarden. Zeeland verschijnt dan
een tijdje als de leider der oppositie door de eis te stellen, dat
een verbond met Frankrijk aan de Engelse vredehandel zal
voorafgaan, maar vóór de volgende maand om is, heeft het zich,
tot verontwaardiging van Gelderland 2, in bizondere conferen
ties door Holland laten ompraten, zodat tenslotte de belangrijke
resolutie van 5 Juni, waar dan Friesland en Groningen weer
met Gelderland vruchteloos tegen sputteren, door de samen
werking van Holland en Zeeland, hersteld als in 1651, er door
wordt gehaald. Bij gebrek aan gegevens — de meeste van die
provinciale staatslieden blijven toch maar schimmige figuren
voor ons — is het onmogelijk om in elk van die gevallen de
beweegredenen van al dit hot-en-her-gedraai te doorgronden.
Wij kunnen enkel in het algemeen aanwij zen, aan hoe tegen
strijdige invloeden de Staten der kleine gewesten waren bloot
gesteld.

1) Aitzema noemt Stad en Lande: VII, 85a; Van der Capellen,
Gedenkschriften, II, 394, Friesland en Zeeland.
2) Van der Capellen, t. a. p.
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Politiek van de Oranjepartij; samen
gaan met Staart (’$2 *53)—

De grote stuwkracht achter hen was de felle anti-Engelse
gezindheid van het volk, een stemming geheel vervlochten met
zijn Oranjeliefde en waarvan nu de Prinsgezinde politici, als
er dan al geen constructieve politiek op te baseren viel, ten
minste partij wensten te trekken om de Hollandse Statenpartij
het leven zuur te maken. Zonder ach om de nood van het land
te bekommeren voeren de pamfletschrijvers uit tegen de onbe
trouwbare Engelse rebellen, met wie nooit een vaste vrede moge
lijk zou zijn, terwijl de predikanten smaalden op de Staten van
Holland die in hun schrijven van 18 Maart van gelijkheid van
godsdienst (gelijkheid van godsdienst met de independente
sectarissen!) hadden gesproken Maar het gebruikelijke argu
ment was dat ontleend aan de natuurlijke onbetrouwbaarheid
van koningsmoordenaars en revolutiemakers 2. Dat veel regen
ten in gemoede van de degelijkheid van dat argument overtuigd
waren, kan ik niet geloven 3. De meesten moeten zich eenvoudig
door partijgeest hebben laten drijven, anderen waren te zeer
beangst door de almaar toenemende opwinding van het opge
ruide volk om anders te durven spreken 4. Maar inderdaad was
de positie, waarin de Oranjepartij ach had laten drijven, zo
*) Aitzema, VII, 850.
2) Aitzema, VII, 848, 850. De Huybert bezigt het ook in zijn brieven
aan De Witt: Brieven aan De Witt, W. H. G., I, 52 ; zie ook de pamfletten,
b.v. Amsterdams Schutterspraatje, (Sept. of Oct. 1652), Knuttel 7253*
3) Het is intussen een feit dat de hevige verbittering tegen de Engelsen
ook overtuigde Staatsgezinden meesleepte. In een pamflet Ernstig gesprek
tusschen drie personen 1652 (Knuttel 7256)» dat een krachtige verdediging
inhoudt van de Loevesteinse heren tegen Prinsgezinde lasterpraatjes, wordt
tevens met hevigheid uitgevaren tegen de bedriegelijke politiek die Strickland al de jaren dat hij in ons land geweest was, gevoerd zou hebben en
tegen de „fielten en moordenaars” in het algemeen. Zulk een schrijver ver
dedigde zonder het te willen de Engelse politiek van de Stadhouders!
4) Dit zegt Aitzema uitdrukkelijk: VII, 871.
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onredelijk, dat men nauwelijks kan aannemen, dat bedreven
regenten er zich in thuis gevoelden. „Geheel Holland door”,
zegt Aitzema 1, „was ’t meest alsoo: hoe men berooider, ellen
diger en armer wierdt, hoe de gemeynte meer riep „Vive le
Prince” en „Geen vrede met Engeland”, daar nochtans de
Engelsche oorlogh sijn principaal oorspronck nam uit de opinie
der Engelsche, dat men het sooseer met den Prins ende met den
Koning hieldt”. De verdachtmakingen tegen de regering als
de eigenlijke oorzaak, door verzuim of zelfs verraad, van de
slechte gang van de oorlog, het schelden op de Engelsen 2, het
snoeven, dat zij het waren die de vrede zochten uit angst voor
Tromp, en dat het wel dwaas zou zijn als men hen geriefde 3, —
met dat alles kon men niets veranderen aan de gebleken ondeug
delijkheid van de vloot of aan de uitputting van ’s lands geld
middelen.
Toen Willem Frederik zijn provincies liet toestemmen in het
afzenden van de eerste brief van de Staten-Generaal (30 April)
— want niemand twijfelde er ooit aan, of de gedeputeerden
van Friesland en Groningen volgden zijn instructies in alles wat
zij deden —, liet hij zich volgens Aitzema 4 „genereuselijk” uit:
„lek versta dat de vrede is dienstich ende noodich voor dezen
staat; ende den dienst van den staet gaet bij mij voor alle par
ticuliere consideratie, boven Koning van Engelandt, boven al”.
Zelfs hij kon zich dus niet altijd ontveinzen dat het belang van
het land de vrede eiste. En toch, zes weken tevoren nog had
hij in een vertrouwelijke brief aan de Franse gezant geschre
ven 5, dat het hem tegen alle beginselen van deze staat leek in
*) VII, 900.
a) In een paar pamfletten (Naerder Openbaringe van Nederlants Engelschen Oorloge, enz., 1653, Knuttel 7446 en Vervolg van het Rotterdamsch Zee~Proetje, 1653, Kn. 7433) vond ik, op enkele bladzijden maar,
de volgende staalkaart van scheldwoorden: staarten, ratten, rovers, boeven,
duivels, gauwdieven, flodderbroeken, eksters, enz. -— Onder de pamfletten
die ik gelezen heb, spant De Nederlandsche Nijptang (een gedicht! —
Knuttel 7251) in vuilaardig schelden de kroon.
8) Vervolg van het Rotterdamsch ZeePra^tje, 36.
4) VII, 879.
5) Archives, II, V, 101.
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te druisen om de onderhandelingen met de Engelse Republiek
weer te willen aanknopen. Geen wonder dat de stem door zijn
gewesten de 30ste April uitgebracht opzien baarde, maar de
Hollanders hadden toch nog moeite om in zijn „genereusheid”
te geloven. Zij meenden dat het er hem enkel om te doen was
een stem in het kapittel te hebben, als het toch tot onderhan
delen moest komen, en zij behandelden de Friese gedelegeerde
in het gezantschap, Jongestal, dan ook met onverholen wan
trouwen, vast overtuigd, dat hij meer op „destrueren” dan op
„edificeren” uit zou zijn1.
_
.
Inderdaad, onwillekeurig zoekt men achter Willem Frederik’s
houding iets minder fraais dan wat Aitzema, toch ook wel niet
in ernst, als verklaring aangeeft. Ettelijke maanden later richtte
Sir Edward Nicholas de volgende beschouwing uit Den Haag
vertrouwelijk tot een geestverwant2: „Ik ga voort bij gelegen
heid met graaf Willem te corresponderen schoon ik geen groot
vertrouwen in hem stel, daar ik vernomen en opgemerkt heb
dat hij uit hebzucht en eerzucht, voor zijn eigen oogmerken en
voordelen, dingen doet die ik niet kan inzien dat een man van
zijn rang passen. Dat hij laatst de twee provincies waarvan hij
Stadhouder is, heeft toegestaan met de Staten van Holland mee
te gaan voor de eerste zending van afgezanten naar Engeland,
was wel een duidelijk blijk van zijn begeerte om goede vrienden
te zijn met de partij hier (in Holland), die echter zonder enige
twijfel hem nooit vertrouwen zal. En nu heeft hij opnieuw
Friesland, waar hij volstrekte macht heeft, zich te veel aan deze
Staten van Holland laten aansluiten. Ik heb dus maar al te veel
reden om te vrezen, dat graaf Willem in alles wat hij doet zozeer
zichzelf zoekt dat er geen staat op hem valt te maken; en ik
ben er zeker van, dat, als hij tot Luitenant-Generaal werd be
noemd, dat zeer in het nadeel van de Prins van Oranje zou
zijn”. De rusteloze intrigant, het ene ogenblik de felste drijver
van rijn partij, dan weer de gunst zoekend van rijn tegenstan
ders, ten slotte nergens vertrouwd, dat is inderdaad het weinig
J) Aitzema, VII, 887.
*) Nicholas Papers, II, 24: aan Hyde, 16 October 1653.
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aantrekkelijke beeld, dat heel Willem Frederik’s loopbaan ons
vertoont. Dat zulk een man de post bekleedde die hem aanwees
voor het leiderschap van de Oranjepartij, is op zichzelf mis
schien al voldoende om te verklaren, dat de zes gewesten nooit
lang één lijn tegenover Holland konden trekken.
Bizondere omstandigheden maakten daarbij hun positie wel
uiterst zwak. Hoe konden zij, die van de rampen van de oorlog
zoveel minder te lijden hadden, de Hollanders hun verlangen
naar vrede verwijten als zij bovendien nog in gebreke bleven
hun bijdragen in de kosten van de oorlog op te brengen! Alle
bizondere uitgaven, door de nood van de tijd vereist, kwamen
op Holland neer x. Gelderland, waar Van der Capellen nog
steeds een rol van belang speelde, was het gewest dat de zending
naar Engeland tot vlak op de resolutie van 5 Juni toe het krach
tigst bestreed, maar Holland (was het De Witt zelf?) bracht
in de Staten-Generaal de Gelderse gedeputeerden tot zwijgen
(ofschoon de belediging niet vergeten werd) door hen te her
inneren aan de achterstand van hun quoten en door zelfs met
executie volgens de Unie van Utrecht te dreigen 12.
Intussen, dat moet gezegd, de oppositie van de Oranjepartij
tegen de politiek van onderhandelen met Engeland was niet
louter negatief. Zij had een alternatieve politiek. Ongelukkig
hield die zo weinig verband met de werkelijkheid, dat ze weinig
ander belang had dan als argument in de openbare partijstrijd.
Maar zo werd er dan ook druk mee geschermd. Het voorstel
van de Oranjepartij was dat men zich de zaak van de verdreven
Stuart zou aantrekken, in de hoop met zijn naam en bijstand
verdeeldheid onder de vijand en vooral afval onder ’svijands
vloot te bewerken, en dat men tevens het in 1648 verbroken
bondgenootschap met Frankrijk zou hernieuwen. Een groot
scheepse oorlog met het republikeinse Engeland en vermoede
lijk met Spanje in verbond met Frankrijk en Stuart — het was,
zoals men zal opmerken, de traditie van Frederik Hendrik en
Willem II voortgezet. Men ziet al de aanhangers der Oranje1)
2)

Aitzema, VII, 847.
Aitzema, VII, 874.

127

partij spelen met het denkbeeld, en toch, wat was er weinig
kans om langs die weg iets te bereiken!
Dadelijk na het uitbreken van de oorlog hadden de Engelse
royalisten gehoopt, dat hun kans gekomen was. De uitspraak
van Hyde die ik al aanhaalde, over zijn onverschilligheid of
de Engelsen de Hollanders zouden slaan dan wel omgekeerd,
bewijst niettemin hoe zijn scherpe geest wel inzag, dat de Hol
landers de oorlog dachten te voeren op hun manier, op de
manier die overeenkwam met hun belangen. En het kwam zeker
niet met de belangen van de Hollanders overeen gemene zaak
te maken met de uitgewekenen van het Engelse royalisme en
daarmee de oorlog die zij als een zodra mogelijk te herstellen
vergissing wilden beschouwd zien, tot een onverzoenlijke strijd
op leven en dood te maken. Zelfs als men op die wijze tot de
overwinning kon komen, het Hollandse partijbelang was daar
allerminst mee gediend. Men kan zich niet voorstellen dat een
vloedgolf van royalistische reactie, veroorzaakt door overwin
ningen van de verenigde Nederlandse en Stuartse vloten, het
republikeinse regiem in Engeland zou hebben weggevaagd en
Karei II op de troon hersteld zonder dat zich te onzent de weer
slag in een Orangistische reactie zou hebben doen gevoelen.
Maar hoe gering leek niet de kans dat een associatie met Stuart
enig ander gevolg zou hebben dan dat van de machthebbers in
Engeland te verbitteren! De Koning, die in Parijs leefde als
gast van het Franse hof en die het er bij de woelingen die
Frankrijk nog verscheurden, soms hard te verantwoorden had,
kon niets anders aanbieden dan zijn naam.
Zijn vloot was al in 1649 uit de Engelse wateren en weldra
uit Europa gedreven: juist in 1653 kwam Rupert van zijn lange
strooptocht uit Amerika terug met een paar wrakke schepen,
die in Frankrijk verkocht werden. Maar zijn naam zou, verze
kerde de Koning voldoende zijn om de Nederlanders te helpen
havens in Ierland en Schotland, Guemsey, de Scilly-eilanden
of de Orkneys te veroveren, en zou zonder twijfel tal van
schepen van het Parlement doen overlopen. Het was vooral
!)
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met dat laatste vooruitzicht dat hij de Hollanders zocht te lokken.
De trouw van de zeelui aan de revolutie was inderdaad nooit
boven verdenking en nog veel later in de oorlog meenden, vol
gens een Zeeuws bericht, „verstandige lieden” in Engeland,
dat, als de Koning in „de laatste zeeslag” (die van Juni 1653)
op de Nederlandse vloot geweest was, veel Engelse schepen zich
onder hem geschaard zouden hebben 1. De Hollandse regenten
evenwel weigerden van den aanvang af hardnekkig erin te
geloven 2. Het paste niet in hun stelsel. Maar men moet toege
ven dat een krachtig geloof nodig geweest zou zijn om de hache
lijke kans te wagen. Tromp zelf, die zijn voorliefde voor Oranje
en Stuart niet onder stoelen of banken stak, legde in Maart
1653 aan een royalist uit dat het uitblijven van steun voor
’s Konings inval in Engeland, nog maar twee jaar geleden, deed
twijfelen aan de waarschijnlijkheid van bijval nu 3.
In ieder geval waren de Staten van Holland er niet toe te
bewegen ’s Konings zaak op te vatten. Een tijdlang vleiden de
royalisten zich met de hoop dat zij met hun connecties vooral
in de andere gewesten iets zouden kunnen bereiken. Door middel
van Sir Edward Nicholas stond de Koning met een aantal rege
ringspersonen in ons land in aanraking. Met de Hollandse
Statenpartij had Nicholas natuurlijk weinig omgang. Zelfs
Heenvliet, met wie Karei maar vooral zijn moeder en Jermyn
vroeger veel gewerkt hadden, hield hij op een afstand. Hij kon
hem — ik zinspeelde er hiervóór reeds op 4 — zijn begeerte om
1) Thurloe State Papers, I, 331.
2) Nicholas schrijft 29 Aug. 1652 aan Hyde: „The factious party
amongst the States... do not, will not, believe such a conjunction with
the king of England will have any such influence in England as to break
their naval forces”; Nicholas Papers I, 307.
3) 20 Maart 1653 schrijft Major-General Massey aan Ormond uit Rot
terdam, dat hij met Tromp een onderhoud had gehad „and understood by
him (who is much H. M.’s servant) the d'oubts made and difficulty in this
State’s owning H. M.’s cause and setting out his Standard and colours
at sea is the non-assurance they have of any of the English' coming over,
and the late being of H. M. in England with an army and no assistance
given him is their ground for such a fear” (Hist. Mss. Comm., Ormond
Mss., I, 273).
4) Zie hiervóór, 94.
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met de vijanden van Oranje en Stuart op goede voet te blijven
niet vergeven. En hij geloofde niet eens dat Heenvliet met die
relaties iets voor de goede zaak zou kunnen bereiken. Het vorig
jaar al had hij van hem geschreven1: „Hij heeft noch het ver
stand noch het aanzien om iets onder de vooraanstaande
mannpn hier uit te richten, die hem voor een hebzuchtige
schurk houden (a covetous wretch), zo niet erger”. De regenten
door wie Nicholas zich het liefst liet raden, waren Renswoude
uit Utrecht, ons al bekend als een oud vriend van de royalisten,
en Van der Capellen uit Gelderland 2. Ook Aerssen, de voor
naamste Oranjeman in Holland, waar hij overigens buiten alle
zaken werd gehouden, onderhield rijn connecties met de
Stuarts 3. De verhouding tot Willem Frederik was vrij lastig,
gegeven de argwaan ja de haat waarmee de Prinses Royaal
hem beschouwde. „Uit deferentie voor rijn zuster”, schrijft
Hyde in September 1652 4,*„laat de Koning na persoonlijk aan
de Graaf te schrijven, ofschoon men hem beschrijft als het
aanrienlijkste personage in de provincies en de Koning welgenegen” 6.
Die twisten in de Oranjepartij gaven Karei en rijn ministers
veel hartzeer. Telkens verzoekt Hyde Nicholas om er hem het
precieze hoe en waarom toch eens van mee te delen, en ofschoon
hij gelukkiger was dan wij en de antwoorden in hun geheel kon
lezen ®, ik geloof niet dat hij het ooit volledig heeft begrepen,
1) Nicholas Papers, I, 278.
2) Hyde noemt hen in de Clarendon Papers geregeld Rintzaw en
Keppel.
8) Een brief van hem aan de Koning wordt vermeld in Dec. 1652,
Clarendon Papers, III, 126. Nicholas vermeldt meer dan eens gesprekken
met hem.
4) Clarendon Papers, III, 198.
5) Wel liet de Koning hem in September 1653 door Nicholas verzekeren
„that I have great kindnesse for him”: Karei II aan Sir E. Nicholas, 28
Sept. ’53, achter Evelyn’s Diary.
sj Juist voor deze periode is al wat de Nicholas Papers geven een stel
selloos i8e-eeuws uittreksel uit Nicholas brieven; de originelen zijn sinds
dien zoek geraakt.
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zo ingewikkeld was het x. Wat de Engelsen er het best van
zagen, was dat die verdeeldheid aan hun zaak in de Republiek
ontzaglijk veel scha deed, en zij lieten dan ook geen pogingen
onbeproefd om de twist bij te leggen 12. Meer dan eens drong
de Koning er persoonlijk bij zijn zuster op aan, dat zij „ten
minste beleefd” zou zijn tegenover Willem Frederik3. Diens
goedgezindheid schatte men te hoger, sinds hij in Mei 1652 de
schoonzoon van Amalia van Solms was geworden (men wist
niet hoe weinig daarmee de verstandhouding tussen die twee
was verbeterd) 4 en daarmee ook tot de Keurvorst van Bran
denburg (eveneens een schoonzoon van de oude Prinses immers)
in nadere betrekking gekomen. Karei II was ook door het
ongeluk wel zo wijs geworden, dat hij trachtte aan de familie
van Amalia goed te maken wat de hoogmoed van zijn zuster
aan hen misdreven had: hij dacht aan de oude Prinses en
Willem Frederik, toen hij de Keurvorst van Brandenburg vleide
door hem familiaarweg „broeder” te noemen, — waarmee hij
overigens andere Duitse vorsten, die niet meer dan „neef’
kregen, weer voor het hoofd stiet 5. Karei werkte namelijk ook
in het Rijk al was het maar om morele steun te verkrijgen:
Van der Capellen bijvoorbeeld had geraden, dat men Frankrijk
en de Duitse vorsten zou bewegen om ’sKonings zaak bij de
Staten aan te bevelen 6.
1) Dat de Prinses Royaal in haar gebetenh'eid op Willem Frederik vol
hardde, wordt ook aan de invloed van Beverweert toegeschreven, die veel
bij haar vermocht.
а) Al in Februari 165a had Karei een gezant willen sturen met op
dracht om de Prinses Royaal tot een verzoening met Willem Frederik en
de oude Prinses te bewegen; die zending ging niet door; Eva Scott,
a.w., 363.
3) B.v. in September 1653: Clarendon Papers, III, 103; ook in Dec.
1653: Eva Scott, a.w., 384.
4) Nicholas weigert te geloven, wat wij niettemin van elders weten dat
de waarheid is, dat de oude Prinses in Juli 1653 aan De Witt zou hebben
laten weten, dat zij tegen de candidatuur van Willem Frederik voor het
Luitenant-Kapitein-Generaalschap was en hem onbekwaam achtte voor zulk
een post (vgl. hierna, 144).
B) Eva Scott, a.w., 369.
б) Nicholas Papers, I, 308.
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Maar Frankrijk was dan toch van meer belang, en men kon
een ogenblik ook hopen dat vandaar meer dan aanbevelingen
zouden komen. De Nederlander met wie de royalisten bij voor
keur over de Franse plannen beraadslaagden, was niemand
minder dan de Nederlandse gezant in Parijs, Willem Boreel,
dezelfde die in 1644 met Renswoude in Oxford was geweest.
In 1649 had de invloed van Willem II hem op de Parijse gezantschapspost gebracht. Onder het nieuwe bewind hield hij
vast aan zijn oude sympathieën 1, ofschoon in 1653 de ondank
baarheid van de Prinses Royaal, die in weerwil van de drin
gende aanbevelingen van haar broer weigerde zijn zoon tot haar
hofmeester te bevorderen, hem zo woedend maakte dat hij
ronduit verklaarde ach aan ’s Konings dienst niet meer gelegen
te willen laten liggen2, een besluit, waarin hij overigens met
volhardde, — trouwens ook de Prinses draaide bij: eerlang
kreeg de jonge Boreel de begeerde posts. In 1652 in ieder geval
was de gezant vol ijver voor de zaak der Stuarts, ook al kon hij
vooreerst weinig anders doen dan ’s Konings aanbiedingen aan
de Staten overbrieven. Hij ging geregeld om met Hyde, die
graag zijn licht over Nederlandse zaken bij hem opstak en die
aan Nicholas verzekert, dat de Koning Boreel’s raad altijd
volgt4. Wel was deze eerst wat schuchter 6, — ook Renswoude
trouwens in Den Haag begon met zich voorzichtig te tonen. Het
spreekt vanzelf dat de heersende partij het met geen gunstige
ogen aanzag, dat de gezant in Frankrijk zo intiem met de
royalistische minister was 6.
i)
He has as much of prejudice to those who sway there (in Hol
land) u you have»; Hyde aan Nicholas, a7 Febr. .653, Clarendon Papers,
III, 145. — Vgl. hiervóór, 3a noot 4.
3) Eva Scott, a.w., 385.
. . ,
8) Elias, Vroedschap van Amsterdam, I, 541» en Worp, ”*/ •
Huygens, R. G. P., VI, 35, beweren dat Johan Boreel, zoon van Willem
edelman aan het hof van Oranje, in .65a hofmeester van de Pnnses Royaal
werd. Wat de juiste datum is, kan ik niet zeggen.
Clarendon Papers, III, blz. 137*
®) „Fearfull”; a.w., 105.
.
. . __
«) Want hoe Boreel ook op discretie aandrong, de omgang kon niet ver
borgen blijven. Al 31 Juli 165* schreef Hyde aan Browne: „His Majesüe
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Maar al dat werken met Stuart had geen zin als men het niet
tegelijkertijd met Frankrijk eens kon worden. Aerssen oordeelde
dat „men in Holland zo afhankelijk is van Frankrijk, dat er
voor ons geen hoop is dan door het Frans verbond” x. En voor
dat Frans verbond kon Boreel voorlopig niets doen. Dubbel
zinnig als de houding van Cromwell was, die met de Franse
rebellen onderhandelde, zó zwak voelde zich de Franse regering
dat zij niet afliet pogingen te doen om hem voor zich te
winnen2. Het is waar dat de Engelsen onoverkomelijk wan
trouwen schenen te koesteren jegens het land dat, in tegenstel
ling met Spanje, hun republiek nog niet erkend had en de zoon
van 'hun onthoofde Koning gastvrijheid verleende. In Septem
ber viel de Engelse vloot onder Blake zelfs onverhoeds op een
Frans eskader voor Duinkerken, met het gevolg dat Duinkerken
wederom in Spaanse handen viel. De Engelse regering scheen
besloten te hebben zich met Spanje te verbinden. Mazarin moest
zich nu wel tot de vijanden van de Engelse Republiek wenden
en het zag er naar uit, alsof het grote verbond tussen Nederland,
Frankrijk en de Stuarts waarvan de Orangisten droomden, ten
minste in het rijk der mogelijkheden was gekomen. Boreel had
drukke besprekingen met de Kardinaal en schreef opgetogen
verslagen naar Den Haag. Karei II werd zowel door Mazarin
als door de gezant in de onderhandelingen gekend 3. Natuurlijk
kon de Oranjepartij bij ons te lande veel meer indruk maken
met het voorstel van een verbond met Frankrijk, met de Stuart
als derde, dan met het aanbod van de naam van de verdreven
Koning zonder meer. Toch schrikte het velen af dat zo’n verbond
niet alleen aan de oorlog met de Engelse Republiek een veel
feller karakter zou geven, maar ook vrij zeker op een nieuwe
is very much troubled that the Ambassador should receive any praeiudice
for his friendship to him ... The king would have you assure the Ambr.
that he will be as carefull heareafter as he desyres”; achter Eoelyn’s
Diary.
x) Hyde geeft aldus een brief van Aerssen aan Karei II uit Dec. '52
weer.
2) Zie Chéruel, Histoire de France sous Mazarin, I, 64 en 178.
3) Eva Scott, a.w., 377.
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breuk met Spanje zou uitlopen 1,2terwijl
3
er van het verzwakte
Frankrijk weinig hulp van betekenis te verwachten viel. Holland
bleef zich dus tegen heel het denkbeeld verzetten, maar Nicholas
berichtte nu niets dan goeds over de houding der andere ge
westen, die volgens hem in December 1652 alle zes voor het
plan te vinden waren Maar het was toen al gebleken, dat
het Mazarin zelf met de onderhandelingen geen menens was.
Al in October werd geklaagd dat hij ze zo vaag hield. Hij
beweerde toen te vrezen dat meer bepaalde aanbiedingen toch
maar door de Hollanders zouden worden gebruikt in hun onder
handelingen met de Engelsen om die tot toegeven te bewegen .
Maar in December zond de Franse regering een gezant naar
Londen en het bleek afdoende, dat zijzelf met de Nederlandse
onderhandelingen ook geen andere bedoeling had dan om ze
tot haar eigen voordeel in Londen uit te spelen.
De «at was, dat Frankrijk, waarop de Prinsepartij nog altijd
bouwde omdat Frederik Hendrik en Willem II erop gebouwd
hadden, door de lange oorlog met Spanje en door de onlusten
van de Fronde — de laatste Fronde-oorlog was op het eind van
1652 nog niet geheel afgelopen — zo uitgeput was dat het de
belediging van de Engelsen ondervonden niet kon wreken en
integendeel er slechts op uit was een macht die zo geducht bleek,
van Spanje af en tot zich te trekken. De zending naar Londen
kwam op een erkenning van de Engelse Republiek door Frank
rijk neer. Ofschoon Mazarin niet karig met mooie woorden was,
de Stuarts voelden zich hun laatste bondgenoot begeven en
zagen zich alweer moeizaam verder trekken op de zwerftocht
der ballingschap. Maar ook Boreel was, zoals Hyde het uit
drukt 4, „hugely troubled”, toen hij het nieuws vernam, „being
so contrary to what they always assured him”. Inderdaad, het
was het bankroet van de politiek, die hij bij zijn lastgevers had
voorgestaan. Ook nu nog, zeker, hadden Frankrijk en de Engelse
1)

Zie wat zelfs een Orangist als Van der Capellen hierover schrijft:

Gedenkschriften, II, 414.
2) Nicholas Papers, II, 1.
3) Clarendon Papers, III, 105.
*) Clarendon Papers, III, 123.
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Republikeinen elkaar lang niet gevonden, en Cromwell liep heel
het volgend jaar nog rond met plannen om in verbond met
Spanje op Frankrijk los te vallen ten einde de Protestanten van
het Zuiden (die tot Juli 1653 toe nog in opstand waren) tegen
hun verdrukkers te helpen. Maar het was klaar als de dag dat
Frankrijk de oorlog vermijden zou als het kon, en waar het zelf
zijn krachten zo laag aansloeg, wat was er dan voor ons land
in zijn benauwenis van een Frans verbond te hopen? Het roepen
erom was een zinledige partyleus geworden. Vooral Zeeland
kwam er gedurig mee voor den dag als het Holland de voet
dwars wou zetten. Ten slotte verleende Zeeland zijn toestem
ming tot de resolutie van 5 Juni 1653 alleen toen Holland had
toegegeven, dat er tegelijk en pari passu met Frankrijk over een
verbond onderhandeld zou worden. Maar de onderhandelingen,
die ingevolge die resolutie werkelijk plaats hadden, waren een
schijnvertoning. Het ging trouwens niet meer om een verbond
tegen Engeland. De hoogste ambitie van de Franse regering was
om in de vrede tussen Engeland en Nederland opgenomen te
worden 1. De Engelse royalisten maakten zich geen illusies meer.
„Wat kan Holland doen, als Frankrijk in zulk een wanorde
verkeert!” schrijft Hyde in Februari 1653 2. En in het begin
van Juli3: De Kardinaal dringt er ernstig op aan, dat de
Koning naar Holland gaan zal als de beste manier om het ver
bond te bevorderen, „and much stuff to that purpose”, valt
hij opeens uit, heel goed begrijpend natuurlijk, dat het de bedoe
ling was om de Koning kwijt te raken.
De Kardinaal had trouwens goed praten van naar Holland
gaan, maar het werd Karei overduidelijk gemaakt, dat men hem
in Holland niet hebben wou. Frankrijk’s afval had meteen een
eind gemaakt aan de kans dat onze Republiek zich met de
balling zou compromitteren. Wel praatten zijn vrienden nog
druk over de mogelijkheid dat hij iets goeds zou uitwerken, maar
de beste adviezen waren dat het geen nut had om tegen de
zin van de Staten van Holland te komen. En hoe voorzichtig die
*•)
2)
*)

Archives, II, V, 106.
Ctarendon Papers, III, 145.
A.W., 177.
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bleven, bleek weldra. Karei hunkerde er naar om uit Frankrijk
weg te komen en een gelegenheid te vinden om daden te doen.
Na de driedaagse zeeslag in Februari 1653, die voor Tromp
zo ongelukkig was afgelopen, richtte hij tot Boreel een brief
waarin hij, na zijn leedwezen uitgesproken te hebben, aanbood
zich in persoon op de vloot te zullen begeven als de Staten enige
schepen, zoveel als hun goed docht, onder zijn bevelen wilden
stellen 1. Die brief was een persoonlijke uiting van Karel’s drang
naar actie. Al zijn raadgevers, ook Boreel, waren er tegen ge
weest 2. En inderdaad, niets kon dwarser ingaan tegen de plan
nen van de leidende staatslieden in Holland, die juist aan het
voorbereiden waren van de beslissende stap van een officiële
brief van Holland aan het Parlement 3. Er was dan ook geen
sprake van dat men het aannemen van zijn aanbod zelfs maar
overwoog. De Koning zelf begreep dat het met zijn zaak in
Nederland slecht geschapen stond, toen Beverweert, de grote
vertrouwde van zijn zuster, het nodig oordeelde een hem door
Karei geschreven brief tot zijn ontlasting aan de Staten van
Holland over te leggen „to show his great ingenuity and dependence on them” 4. Voorshands was Karei er nu op uit zijn vrien
den in Nederland te verzekeren, dat hij geen plan had om
onverwachts over te komen. De politiek van Holland, de vrede
handel, kreeg ruim baan.

5
Nederlaag op de Vlaamse kust (12I13
Juni *53) ; Oranjebewegingen.

Maar juist toen die goed en wel beginnen zou en de gezanten
op het punt stonden te vertrekken, dreigde de gewelddadige
interventie van het volk alles te bederven. De 12de en 13de
1)
1653
2)
®)
*)
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Clarendon Papers, III, 14», waar de brief verkeerdelijk 6 Febr.
is gedateerd; moet zijn: 6 Maart.
Eva Scott, a.w., 380.
Die brief werd de 18e Maart gearresteerd.
Zie Clarendon Papers, III, 169.

Juni leed Tromp op de Vlaamse kust een nieuwe ernstige neder
laag en moest zich met de vloot in de Wielingen terugtrekken.
De vloot was te zwak en te slecht uitgerust gebleken om zich
met de Engelse te meten. Tromp verklaarde, dat zij slechts met
kans op succes weer kon uitlopen na „merkelijk versterkt” te
zijn en Witte de With zei ronduit in de Staten, dat de Engelsen
ons uit de zee hadden geslagen, tot we ze met een nieuwe vloot
tegemoet konden. De Staten legden grote energie aan den dag
en werkten met man en macht om nieuwe schepen uit te rusten
en te doen bouwen, met het gevolg dat inderdaad in Augustus
bij Terheide, ofschoon het sneuvelen van Tromp nog een ern
stige tegenslag was, de vloot beter tegen de vijand bleek
opgewassen.
Maar het volk wilde in de Staten geen vertrouwen meer
stellen. Ziehier hoe De Witt in een brief van 18 Juli de toestand
beschrijft1: „De gestaltenisse van ons algemeyne lieve vaderlandt staet, naer myn opinie, jegenwoordich in seer becommerlycke ende bynaer in desperate pointen, sijnde gelijck als beset
ende belegert”. De handelsvloten durfden niet uitvaren, de wer
keloosheid nam hand over hand toe, de prijzen van levensmid
delen stegen. En, om De Witt nogmaals aan te halen, „gelijck
men het quaedt altijds een oorsaeck wil geven, soo wert generaelijck alle disastre toegeschreven (aen) de quaede directie der
regenten;...........ende als gemeenlijck pleecht te geschieden, soo
soeckt men oock nu in troubel water te visschen, de gemeynte
de impressie gevende dat er een hooft wesen moet, ofte dat de
saecken noyt wel gaen sullen, ’t welck oock sooverre ingewortelt is, dat naeuwlijx den ioooen mensch van ’t gemeyne ge
peupel van die opinie vrij is”.
Inderdaad het volk was in een echte paniekstemming geraakt
en een gemakkelijke prooi voor de demagogen. Het schonk
gretig geloof aan de grofste laster die door de Oranjegezinden
tegen de Staten werd uitgestrooid. Overal werd het praatje
verkondigd, dat de Staten het land aan het Parlement van
Engeland hadden verkocht en schepen leverden aan de Engel*)

Brieven, W. H. G., I, 95.
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sen1, terwijl de Staten van Holland zich genoodzaakt achtten
openlijk het gerucht voor ongegrond en lasterlijk te verklaren,
als zou de heer van Obdam, hun gedeputeerde bij de laatste
zeeslag, Tromp hebben overgehaald om „slappelijk tegen de
Engelschen aan te gaan» 2. Die zinneloze argwaan van verraad,
waaronder de Staten op zo veel kritieke ogenblikken te lijden
hebben gehad, werd als steeds door de Oranjepartij uitgebuit.
Was de beweging tot het aanstellen van een Kapitein-Generaal
het vorig jaax op de tegenstand van de Hollandse Statenpartij
doodgelopen, nu hoopte men die zelf door een volksbeweging
te kunnen intimideren.
..
Er ging een „razernij” (het woord is van een Ovenjsels
vriend van De Witt) 3 van Oranjegezindheid door het volk,
zowel in Holland als daarbuiten. „Het zal namaals niet te ge
loven rijn”, roept een Staatsgezind pamfletschrijver geergerd
uit, „dat een strijdbaar volk in verlegenheid heul heeft gezocht
aan een klein jongetje dat de luieren nog niet ontgroeid is .
Redelijkheid was ook ver te zoeken in de stemming van het volk
die zomer, maar, van alle rechtstreekse politieke invloed ver
stoken, kon het rijn hartstocht slechts bot vieren met symbolen,
leuzen, betogingen. Burgervendels trokken op, getooid met
oranje; overal werd gepoogd de trommelslagers, die volk aan
wierven op naam der Staten-Generaal, te dwingen er de Prins
van Oranje bij te noemen. Vanzelf sloeg dit alles telkens over
in moedwil en oproerigheid. De stadsregeringen, altijd zwak
tegen geweldpleging van hun burgerijen, lieten veel begaan,
maar Gecommitteerde Raden bevalen dat tegen het werven op
naam van de Prins althans zou worden opgetreden. De Amster
damse regering, als steeds krachtiger dan de meeste 6, wist het
i) Thurloe State Papers, I, 314- Daar vindt men Aitzema’s geheime
berichtgeving naar Engeland; vgl. Fruin, Verspreide Geschriften, VIII.
Wagenaar, Vadert. Historie, XII, 239'
8) Schele: Brieven aan De Witt, W. H. G., I, 61.
4) Hollandschen Ruyker, Amsterdam 1653 (Knuttel, 7439). »•
8) Een tijdgenoot (Thurloe State Papers, I, 324) getuigt, dat wel de
helft van de bevolking der stad nu prinsgezind was. Een bewijs, dat e
Amsterdamse magistraat nog steeds op een groter gedeelte van de burgen,
kon steunen dan de magistraten in de meeste andere Hollandse steden.
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te beletten. In Den Haag, onder het oog der Staten, schoten
de schutters hun „Staten-vendels”, waar het wapen van de
Prins was uitgenomen, aan flarden. Bij de fiscaal Boey, die zich
impopulair maakte door zijn hardhandig optreden tegen een
kinderbetoging in Den Haag ter ere van het kleine Prinsje toen
die uit Breda thuis kwam, werden de ruiten ingegooid. Jacob
de Witt werd ’s avonds op straat in Den Haag aangerand.
Maar te Enkhuizen, waar de vissers werkeloos waren, nu de
Engelsen de zee beheersten x, ging het oproer verder. Ook daar
was het werven op naam der Staten de aanleiding geweest.
Het was er gekomen tot het plunderen van het huis van een
burgemeester. En toen de Staten van Holland, op verzoek van
de ontstelde magistraat, troepen binnen de stad wilden brengen,
had de burgerij de poorten gesloten, het kanon op hen gericht
en de stadsregering afgezet. De Oranjevlag wapperde van de
toren. Maar wat de zaak voor de Staten van Holland vooral
bedenkelijk maakte, was dat Enkhuizen als een invalspoort kon
dienen voor de Stadhouder van Friesland, wiens ondernemings
geest in 1650 voldoende gebleken was. Het is niet uit te maken
wat grond er was voor de geruchten omtrent verstandhouding
tussen hem en de oproerlingen van Enkhuizen. Zoveel is zeker,
dat de Staten van Holland het wijzer vonden Fries garnizoen,
dat juist door Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier
voor Enkhuizen was aangevraagd (in verband met de mogelijk
heid van een Engelse landing), naar Texel te dirigeren, en kort
daarop begaf Willem Frederik zelf zich met heel rijn hofstoet
naar dat eiland, waar de schutterij hem inhaalde „niet anders
dan of hij Stadhouder van Holland geweest ware” 2. Maar hij
ondernam niets van Texel uit, en de opstand in Enkhuizen
sleepte doelloos tot in September, toen gedeputeerden van de
Staten van Holland de stad bij verrassing van garnizoen wisten
te voorzien en er de oude regering herstelden.
Het is onmogelijk geen bewondering te koesteren voor de
*) Wicquefort, Histoire des Provinces Unies, II, 216.
2) Wagenaar, a.w., XII, 292. Wagenaar geeft het verhaal van Enk
huizen uitvoerig op grond van de Secr. Res. Holl. en van Aitzema’s berich
ten bij Thurloe.
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geestkracht waarmee de Staten van Holland aan de stormen
van die hachelijke zomer van 1653 het hoofd boden. De Witt
werd juist in deze kritieke dagen, zo kritiek dat hijzelf de toe
stand „byna desperaet” noemde, definitief tot het Raadpen
sionarisschap benoemd1. Het was een daad van moed om aan
te nemen. Maar die jonge man (hij was achtentwintig) zag zijn
gedragslijn recht voor zich uit getekend en volgde haar zonder
weifelen. Zich niet laten intimideren door de opwinding van
het volk, die hij verachtte als een uiting van kleinmoedigheid en
onverstand, dat was het eerste punt van zijn programma. Krach
tig optreden dus tegen de onlusten in de verschillende steden,
en tegelijk trachten de eensgezindheid van de Staten van
Holland te bewaren. Dat laatste was te meer nodig, omdat ande
ren zich wel lieten intimideren en eind Juli de Zeeuwen nu dan
inderdaad hun propositie van de vorige September, strekkende
tot de aanstelling van Willem III tot Kapitein-Generaal met Wil
lem Frederik als zijn Luitenant, in de Staten-Generaal brachten.
De volksbeweging was in Zeeland nog heviger geweest dan
in Holland. In Goes was de volkspartij er in Juni (onder de
verse indruk van de zeeslag op de Vlaamse kust) bij de jaarlijkse
magistraatsverandering in geslaagd om op een onregelmatige
wijze enkele Staatsgezinde vroedschappen door Prinsgezinden
te vervangen, waardoor die er de regering in handen kregen 2.
Die min of meer revolutionaire regering van Goes, samengesteld
uit weinig vermogende lieden, had weldra moeite genoeg om
zich te doen ontzien 3, maar voor het ogenblik versterkte zij de
Prinsgezinde groep van Vere en Vlissingen in de Staten van
Zeeland, en wat nog erger was, de andere stadsregeringen,
vooral die van Middelburg4, beefden voor het lot van de oude
regenten van Goes en bukten voor de storm. Het was de Staats
gezinde Raadpensionaris van Zeeland, Veth, zelf die 28 Juli de
propositie der Staten-Generaal deed.
Maar inderdaad handhaafden de Staten van Holland daar1)
2)
s)
4)
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23 Juli.
Aitzema bij Thurloe, I, 300.
Aitzema, VII, 909.
Aitzema bij Thurloe, I, 31359*

tegenover een volstrekte eenparigheid. Met de levendigste vol
doening constateert De Witt1, die eerst ook nog voor Haarlem
gevreesd had, dat zelfs Leiden, altijd Prinsgezind, zich in deze
kwestie conformeerde met de rest. Holland stond weer als een
vast bolwerk in de Staten-Generaal, waar alle Staatsgezinden
in Gelderland, Overijsel en Utrecht zich op konden verlaten.
Hoe nu die eenstemmigheid van de negentien leden van
Holland te verklaren? Om te beginnen was de verdeeldheid
van hun tegenstanders zeker voor de Statenpartij een geluk.
Er was in het royalistische kamp een groep, wier adviezen
door de Koning stelselmatig in de wind werden geslagen. Had
hij ernaar kunnen handelen, mogelijk hadden ach de onlusten
tot een veel groter gevaar voor de Staten van Holland ontwik
keld. Dat waren de Presbyteriaanse uitgewekenen in Holland.
Hun natuurlijk middelpunt was Macdowell, de Schotse resident,
maar het ijverigst lid van de groep schijnt generaal Massey
geweest te zijn, die in Rotterdam woonde; voorts was er „alderman” Bunce 2. Die mensen hadden in het intrigeren met min
of meer welgezinde regenten, zoals dat door Nicholas was ge
daan, nooit heil gezien. Volgens hen had de Koning een gezant
moeten sturen, liefst een Presbyteriaansgezind man natuurlijk,
die het Orangistische volk in beweging zou kunnen brengen.
Massey zegt het heel duidelijk 3: „Van onderhandse besprekin
gen met deze staat is toch geen heil te verwachten, want de
Loevestemse Staten, de vijanden van het huis van Oranje,
hebben hun gedragslijn bepaald en geen argumenten kunnen
er hen afbrengen. Enkel de woede van het volk zou hen tot
instemmen met de rest van de Staten, de vrienden van Z. M.
en van het huis van Oranje, kunnen dwingen. En nu komt het
mij voor dat een erkend gezant zijn verzoeken en aanbiedingen
openbaar kan maken, zodat heel het land ervan zou weten,
terwijl particuliere personen dat niet kunnen”. Van een zodanig
*) Brieven (Scheurleer), V, 191.
2) Enkele bizonderheden over hen en hun actie, steeds in denigrerende
zin, in Clarendon State Papers, III. Ettelijke brieven van Massey e.a. van
Februari tot Mei 1653 in Hist. Mss. Comm., Ormond Mss., I.
3) 27 Maart 1653 : Hist. Mss. Comm., Ormond Mss., I, blz. 275.
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beroep op het volk nu hadden de raadsleden die het oor des
Konings hadden — dat was in de eerste plaats Sir Edward
Hyde — niet willen weten.
Opmerkelijk, die schroom om zich zo openlijk in de partij
strijd in ons land te mengen, waar heel de ontwikkeling der
gebeurtenissen sedert het huwelijk van 1641 toch toe dreef. Wat
afschrikte, was zeker wel, dat de Presbyteriaanse raadgevers
het als een onmisbare begeleiding van hun plan voorstelden
dat de Koning zich wat meer moeite zou geven om het Calvi
nistische Nederlandse volk in het gevlij te komen. De Koning
toch was uit Schotland teruggekomen met een diepe wrok tegen
de Presbyterianen, van wie hij zoveel had moeten uitstaan, en
hij trok zich van het Covenant, dat hij getekend had om er
Schotland mee te winnen, niets meer aan nu Schotland toch
verloren was. Dat hem dat in de ogen der Nederlandse Calvi
nisten geen goed deed, is te begrijpen. Volgens Massey 1 is de
tegenwerping die men aan alle kanten hoort, wanneer men het
denkbeeld van gemene zaak met Z. M. maken oppert, dat men
sinds Z. M.’s ontrouw aan rijn bij het verdrag van Breda en
in Schotland gedane beloften niet recht meer weet hoe jnen
Z. M. vertrouwen kan... Er werd zelfs gezegd, dat de Koning
katholiek geworden was, en al was daar ook niets van aan, het
was maar al te waar dat de Prinses Royaal hete tranen
schreide 2, toen ze haar jongste broer de Hertog van Gloucester,
die in die dagen juist uit Engeland was losgelaten, tot haar
moeder moest laten gaan, want ook rij hield het voor zeker dat
men een kardinaal van hem zou trachten te maken. Ook was
Karei juist om hulp aan het onderhandelen met de Paus en
dat gaf aan veel Protestanten aanstoot. De Presbyteriaanse
uitgewekenen in HoUand in ieder geval maakten zich ongerust
en drongen er gedurig op aan dat de Koning toch in Charenton
bij de Hugenoten ter kerk zou gaan, vooral om de goede rndruk,
die het op de Nederlandse welgezinden zou makens. Maar
!) In dezelfde brief.
2) Nicholas Papers, II, 4.
3) 34 April 1653 schrijft Massey: „I have spoken with Dr. Sturmer,
minister in The Hague (who is the king’s faithful friend and servant)
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Karei was daar met geen stok meer toe te krijgen, en het aan
dringen daarop kan de adviezen van Massey en zijn geestver
wanten niet aangenamer hebben gemaakt. Hyde, de trouwste
zoon van de Anglikaanse kerk en de invloedrijkste raadgever aan
het Engelse hof in Parijs, noemt Macdowell „een onverbeterlijke
dwaas” 1 en spreekt over de berichten van Massey nooit anders
dan met wrevel en hoon. Zelfs Lord Culpepper, die in Den
Haag vertoefde en zich zeer actief betoonde, had het eigenlijk
vertrouwen des Konings niet. Men kon niet vergeten dat hij
vanouds tot de Presbyteriaans-gezinde partij van Henriette
Marie en Jermyn had behoord. Men wilde door niemand anders
dan door de oude Sir Edward Nicholas geraden worden.
Maar wat nog sterker remmende kracht moest oefenen, was
dat de Prinses Royaal tot een stelselmatig gebruik maken tegen
de Staten van Holland van de revolutionaire neigingen van het
volk niet bereid was. Het was immers haar politiek en die van
haar raadslieden om op de Staten van Holland te steunen. Te
elfder uur had Karei toch nog een opwelling om zich met de
volksbeweging in Holland in te laten. In het begin van Juli
gaf hij aan zijn zuster zijn voornemen te kennen om over te
komen, wat de Staten van Holland er ook van vonden. Maar
Maria — en dit was nog heel wat erger dan de soortgelijke
handelwijze van Beverweert in April — liet hiervan, op aan
stichting naar men meende van Heenvliet, de Staten van Hol
land verwittigen. Begrijpelijkerwijze drongen die er onmiddellijk
ten sterkste bij haar op aan dat zij haar broer van zijn voor
nemen zou zoeken af te brengen, hetgeen zij trouwens al uit
zichzelf gedaan had 2. Maar wat meer is, de Staten kondigden
af dat in het vervolg hoge personages zich niet zonder hun voor
kennis op het grondgebied van hun provincie zouden mogen
and with Junius of Amsterdam and other ministers well affected unto
H. M. and the house of Orange, and understood their sense therein, and
humbly beg of your Excellency you would employ your power and interest
in H. M.’s favour to persuade him to shew himself more affected to religion
and more to countenance the Reformed Churches”.
1)
2)

Clarendon State Papers, III, 55.
Prinses Royaal aan Nicholas, 21 Juli *53, achter Evelyn’s Diary.
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begeven, en Van Beveming deelde dat besluit aan de Engelse
regering mee De Prinses Royaal had moeilijk een kritieker
ogenblik kunnen uitkiezen om te kennen te geven dat de Staten
van Holland van haar niets te vrezen hadden.
Het moet, behalve misschien Heenvliet’s persoonlijke baat
zucht, haar hevige afkeer van Willem Frederik zijn geweest die
haar tot die houding bracht. Want De Huybert schreef wel
aan De Witt2 dat het volk „met Oranje en Nassau leven en ster
ven” wilde, maar Oranje en Nassau konden thans niet met elkaar
leven! De Prinses Royaal, schrijft Nicholas 3, is „hartstochtelijk
tegen het denkbeeld om graaf Willem Luitenant-Generaal te
maken”. In de praktijk en in de verbeelding van het volk was
dat denkbeeld onafscheidelijk van dat van de designatie van de
jonge Willem III tot Kapitein-Generaal. En niet alleen was de
moeder bevreesd, dat Willem Frederik misbruik zou maken van
zijn waarnemende positie ten nadele van de stamhouder van
Oranje, de grootmoeder liet door de graaf van Dohna aan De
Witt zeggen4, dat zij haar schoonzoon hield voor „incapabel
te bedienen de charges, daertoe hy scheen te aspireeren, ende,
in cas by daertoe ’t eeniger tijdt mocht comen te geraecken,
dat sy des anderen daechs het landt soude quiteren . Ja, de
oude Prinses ging zover van te verklaren dat zij ook de desig
natie van haar kleinzoon op dit ogenblik „ten hoochste ondienstich” achtte, en het is duidelijk dat zij poogde, evenals de
Prinses Royaal en Willem Frederik zelf bij andere gelegenheden
al gedaan hadden of nog doen zouden, bij de Hollandse macht
hebbers in de gunst te komen. Van al zulke intrigues wist het
volk natuurlijk niets af, maar zij neutraliseerden de uitwerking
1) Clarendon Papers, III, 184; Thurloe State Papers, I, 371» 3®1*
2) Brieven aan De Witt, W. H. G„ I, 55- — Dat de Prinses er soms
wel behagen in kon scheppen om het volk de gelegenheid tot anti-Staatse
manifestaties te geven, bleek in Augustus, toen zij haar zoontje na zijn hul
diging als baron van Breda in Den Haag aan het opgewonden volk ver
toonde. Wicquefort tenminste insinueert, dat er toen boos opzet bij haar
voorzat (II, ai6).
®) 14 Aug. 1653, Nicholas Papers, II, 18.
4) De Witt aan Van Beveming, 24 Juli 1653; Brieven van De Witt,
W. H. G., I, 101.
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in ’s lands raadzalen van de beweging daarbuiten voor een groot
deel1.
Maar het ergste was toch wel dat de kwestie van de verhef
fing van om het even Oranje of Nassau zo nauw met de buiten
landse politiek samenhing en dat weinig regenten hun ogen
zullen hebben kunnen sluiten voor de gevaren, waaraan een
overwinning van de Oranjepartij het land op dat gebied zou
blootstellen. Het volk, dat onder de druk van de oorlog in bewe
ging kwam, riep om een politiek die de oorlog bestendigd zou
hebben zonder zijn kansen op succes te verbeteren. Schrandere
lieden in de Oranjepartij konden toch ook niet voorbij zien dat
het land de vrede nodig had. „Dese see-ruyters”, schreef De
Knuyt aan Huygens in Juni 1653 2, „tasten ons gevoeliger naer
’t herte als wel alle voorgaende oorlogen te lande hebben gedaen; soude mitsdien de kortste wel de beste ende verdraegelijcxte voor ons wesen”. Volgens De Witt aarzelden de gedepu
teerden van Zeeland dan ook hun voorstel in de Staten-Generaal
te doen, omdat zij zelf de kracht gevoelden van het argument,
dat het de pas aangevangen onderhandeling zou belemmeren 3.
En toevallig schreven de beide Hollandse gezanten, Van
Beveming en Nieuwpoort, dezelfde dag 4 aan De Witt, dat de
grootste zwarigheid die zij in hun negotiatie totnogtoe gevonden
1) Ruyl, van Haarlem, een man die in 1650 op Loevestein had gezeten,
maar door de Staatsgezind'en van collusie met de Prins werd verdacht
zonder dat daarom de Oranjegezinden hem vertrouwden, had de designatie
van Willem III gewild met de waarneming toevertrouwd aan een com
missie van heren, die zich niet te zijnen nadele van de betrekking zouden
kunnen meester maken (Brieven van De Witt, W. H. G., I, 100). — Men
vraagt zich ook af, waarom Leiden meeging; vermoedelijk uit verlangen
naar vrede (al had het in Februari tegen het aanknopen van onderhandelingen met Engeland door Holland gestemd). In een bij Geddes, John
de Witt, 262, noot, aangehaald pamflet, wordt beweerd dat de machtige
pensionaris van Leiden (Jan van Wevelinchoven, pensionaris 1619—61)
een creatuur van Sommelsdijk was; S’s verhouding tot W. Fr. was goed.
2) Briefwisseling van Huygens, R. G. P., V, 179.
s) Brieven van De Witt, W. H. G., I, 99. Ook een Frans waarnemer
meent, dat de Orangistische Zeeuwse regenten voor hun eigen politiek te
rugdeinsden : Colenbrander, Zeeoorlogen, R. G. P., I, 73.
4) 18 Juli 1653 : Brieven aan De Witt, W. H. G., I, 82.
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hadden en dagelijks meer en meer tegemoet zagen, hierin be
stond „dat men hier zoodanigen staet maeckt op de mutinatiën
ende disordren, die men hier presumeert allesints in onsen Staet
te sijn, dat sy haer genoechsaem versekert houden, dat, de ongelegentheden van hare wapenen van buyten daarby comende ...
wy tot alle uyterste extremiteyten ende confusiën vervallen
sullen; maar byzonderlijck” — en nu komt wat ons hier het
meest interesseert — „dat de factiën ende verdeyltheden soo
groot sijn omtrent het interest van den Prince van Oraigne, dat
wellicht de goede patriotten, die het met de welstand ende
vryheyt van haer vaderlant best meenen, niet sullen suffisant sijn
te beletten, dat denselven tot de bedieningen van syne voor
ouders niet van nu af gedesigneert worde ... Wy moeten ...
bekennen, dat wy ten uyttersten daerover bekommert sijn ende
ons verplicht houden om vrymoedelijck te zeggen, dat wy mee
nen de constitutie van de regeringe ende het interest van de
regenten hier zoowel te hebben leeren kennen, dat wij volkomen
desperaet stellen niet alleen tot handeling maar selfs tot verder
audiëntie geadmitteert te sullen worden, indien omtrent dat
poinct eenige publyque propositiën in den Staet gedaen
worden..
De heren overdreven, want een zodanige propositie werd,
naar wij zagen, 28 Juli door Zeeland gedaan en dit belette de
Engelsen geenszins de onderhandelingen voort te zetten. Maar
het is zeker wel juist dat dit alleen mogelijk was, omdat de
Hollandse gezanten verzekeren konden dat hun gewest tegen
die politiek schrap zou staan, en het moet hen daarbij niet
weinig geholpen hebben dat zij zich weldra op een eenstemmige
resolutie van de Staten van Holland konden beroepen en dat
het bewind van hun provincie aan de volksbeweging zo man
moedig weerstand bood. In ieder geval waren de onderhande
lingen alleen mogelijk, omdat Holland bewijzen kon dat het de
binnenlandse toestand van de Republiek baas was, en uit die
staat van zaken vloeide al vanzelf voort dat de Hollandse leden
van het Nederlandse gezantschap er de leiding van hadden en
hielden. Jongestal, vertegenwoordiger van een Nassaus gewest,
Van de Perre, vertegenwoordiger van het gewest dat Nassau

146

voorsloeg voor de post van waarnemend Kapitein-Generaal,
werden natuurlijk door de Engelsen niet met hetzelfde ver
trouwen bejegend als Van Beveming en Nieuwpoort. Dit ver
sterkte de positie van de Raadpensionaris, met wie dezen ver
trouwelijk correspondeerden, en van nu af was, gelijk hijzelf
trouwens had voorzien, zijn vat op de buitenlandse staatkunde
van de Republiek nog heel wat vaster.

6
CromwelV's politiek. De vrede (8 Mei
*54) en de Acte van Seclusie. De
Witt’s verdediging.

Toch liepen ook zo de onderhandelingen lang niet vlot van
stapel. Evenals in 1651 was ook het Hollandse standpunt ver
van dat van de Engelse republikeinen verwijderd. Maar ik be
hoef die verwikkelingen niet in bizonderheden te schetsen. Het
zij genoeg op te merken dat de geschiedenis van de fatale onder
handelingen van 1651, waaraan ik zoeven al herinnerde, dreigde
zich in allen dele te herhalen. De Nederlanders trachtten nog
steeds de 36 artikelen van dat jaar als grondslag te doen aan
vaarden. De Engelsen begonnen daartegenover opnieuw met
het hersenschimmige plan van een unie van de twee staten x.
Hadden zij er in 1651 slechts op durven zinspelen, nu, onder
invloed van Cromwell’s verbeeldingrijke en stoute geest, kwa
men zij er rond voor uit. Zó had evenwel de oorlog de moed
van de Hollandse Statenpartij niet geknakt dat zij naar zulk
een voorstel, dat de onafhankelijkheid zelve van ons land scheen
te bedreigen en ons op al de gevaarlijke paden van Cromwell’s
protestantse en commercieel-imperialistische geestdrift zou heb
ben meegesleept, wilden luisteren. Van Beveming zelf schreef
er met de uiterste verontwaardiging over aan De Witt 2 en zag
nog slechts uitkomst in moedige en eensgezinde tegenstand onder
*) Het eerste formele voorstel daartoe strekkende werd gedaan 31 Juli
1653: Verbael gehouden door H. van Beverningk enz. (1725), 53.
2) Thurloe State Papers, I, 382 (8 Aug. 1653 N. S.).
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de zegen Gods tegen „de exorbitante gedragingen” 1 *van Enge
land. In ons land zelf waren er natuurlijk velen die in het
voorstel waar twee van de gezanten midden Augustus mee thuis
kwamen, aanleiding wilden nemen om de onderhandelingen
zonder meer af te breken. De slag bij Terheide, die juist in die
dagen voorviel (Van Beveming schreef in afwachting van die
gebeurtenis), verliep door het sneuvelen van Tromp ramp
spoedig genoeg, maar toch, de vloot had ach beter dan bij
vorige gelegenheden tegen de Engelse opgewassen betoond. Er
was dus geen dringende noodzaak om een wezenlijk nationale
positie prijs te geven gelijk het Engelse voorstel verlangde, maar
evenmin vond De Witt het, naar zijn eigen uitdrukking nodig
de situatie, omdat zij nagenoeg desperaat leek, bij resolutie des
peraat te verklaren; integendeel, hij vond het wijzer geduld te
oefenen en ach te spiegelen aan de vissers, die met de hengel
roede in het water blijven zitten tot zij beet krijgen 3. 4
Hij was er dan ook sterk tegen dat men het water in beroering
zou brengen door zich met een van die eindeloze royalistische
expedities in te laten, waarmee men meer kans had om Cromwell te verbitteren dan hem te onttronen. De expeditie waar het
ditmaal om ging, was er ene die in opdracht van Karei werd
voorbereid door Sir Thomas Middleton om een opstand van de
Schotse Hooglanders tegen het Engelse gezag te hulp te komen.
Maandenlang toefde Middleton in ons land en bewoog hemel
en aarde om van de Staten subsidie los te krijgen. De Prinses
Royaal gaf hem op aandrang van haar broer enig geld — niet
meer dan £ ioo — en stond later, in Januari *54, borg voor een
groter bedrag (20.000 rijksdaalders) Zij verleende die hulp,
uit vrees voor kritiek van slechtgezinden, in het diepste geheim,
maar de Oranjepartij trok zich de zaak die de Stuarts zo ter
harte ging openlijk aan. In September schreef Van der Capellen
1)

ik vertaal uit het Engels; het oorspronkelijke is verloren geraakt.

2) Brieven van De Witt, (Scheurleer), V, blz. 206.
*) Blok’s voorstelling, alsof De Witt ach moeite gegeven zou hebben,
om er de Staten toe te bewegen „de zware eischen van Engelsche zijde met
ernst te behandelen” (Geschiedenis, III, 51)> 1* onjuist.
4) Clarendon State Papers, III, 208, 213, 220.
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vol vreugde aan Huygens, om het mee te delen aan de Prin
sessen x, dat de partij in Gelderland iets had kunnen doen „ten
besten van ’t huys Oragne ende haer geallieerden”. Gelderland’s quote zou slechts worden toegestaan op voorwaarde dat
bij de andere provinciën werd aangedrongen op „assistentie aen
de Scotten ende Iren, ook publiquelijck geëmbrasseert het inte
resse van Coninck Carel de tweede, met ascriptie van den titel
van Groot Bretagnen”. Dit op een ogenblik dat de werkeloosheid
van Karei zelf onder zijn eigen aanhangers, die in Holland de
expeditie het best gezind waren, scherpe kritiek uitlokte 2! Een
vermelding van de wenselijkheid van een offensieve alliantie met
Frankrijk was nog maar nodig om te doen zien hoe ver verwij
derd van alle werkelijkheid de Gelderse politiek was. Zij had
dan ook niets anders ten gevolge dan enig uitstel, ofschoon nog
na de hervatting van de onderhandelingen de Orangistische
gewesten zich voor de expeditie van Middleton bleven interes
seren, en Holland niet kon beletten dat hem verlof werd gegeven
in Nederlandse havens troepen in te schepen, die ten slotte in
Schotland de ondergang van ook die rebellie niet hebben kunnen
keren.
Het had tot 21 October geduurd vóór de Staten-Generaal het
eens werden op een afwijzend antwoord aan Engeland, dat de
mogelijkheid tot verdere onderhandelingen open liet en waar
mee de twee overgekomen gezanten naar Engeland terug kon
den. Daar waren intussen de leiders al van het unie-plan in zijn
steilste vorm teruggekomen en de twee achtergebleven gezanten,
waarvan Van Beverning er één was, hadden allerlei nieuwe
voorstellen in ontvangst moeten nemen waarin (evenals in
1651) unie had plaats gemaakt voor een of- en defensief ver
bond. Cromwell zweefden grootse plannen van een algemeen
protestantse coalitie en van koloniale veroveringen ten koste van
het Spaanse wereldrijk (op dat ogenblik echter nog zijn bond
genoot) voor de geest. Hij liet dan ook niets onbeproefd om
onze Republiek, die de spil van heel zijn systeem moest zijn, te
*)
2)

Briefwisseling van Huygens, R. G. P., V, 186.
Eva Scott, a.w., 477.
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verlokken. Niet alleen zou zij de koloniale wereld met Engeland
mogen delen, — Spaans Amerika voor Engeland, Brazilië,
Afrika en Azië voor ons land —, zelfs de Acte van Navigatie
zou worden opgeheven1. Maar de prijs van dat alles, een
nieuwe religie-oorlog, was te hoog. Geen Nederlandse partij, geen
Nederlands staatsman kon eraan denken hem te betalen 2. Bij
de resolutie van 21 October die ik al vermeldde, werden de
gezanten eenvoudig gelast volgens voorgaande instructies hun
verzoenende voorslagen te herhalen.
Cromwell kon nu moeilijk anders dan tot het inzicht komen
dat van de Staten niet aanstonds medewerking aan rijn wereld
omvattende staatkunde te verwachten was. Dat maakte hem
niet minder begerig om de vrede met de protestantse buurman
te herstellen. Engeland kon desnoods de weg van avontuur die
hij op wou, alleen inslaan, maar ook dan was het toch een
eerste vereiste dat aan de onvruchtbare broederoorlog een eind
kwam. Alleen, ... als onze Republiek niet bereid bleek om zelf
mee de hand aan het werk te slaan, dan was er geen enkele
reden voor economische concessies meer. Het was een omslaan
geheel gelijk aan dat bij het mislukken van de ambassade van
St. John, behalve dat men nu vasthield aan het opzet om althans
in vrede te leven. En dit laatste nam niet weg dat de voor
waarden die de Engelsen stelden, toen dan in November de
onderhandelingen eindelijk hervat werden op de grondslag van
een verbond zonder meer, zó zwaar waren — de 27 artikelen
i) Dit alles volgens een ontwerp-verdrag, dat de gezanten begin October
lang» onofficiële weg ter hand werd gesteld: Verbael enz., 150 vlg.
a) De Oranjegeanden, het meest toegankelijk voor religieuze overwe
gingen, zagen dat aspect van de kwestie met dezelfde ogen als de Staatsgezinden, ofschoon men natuurlijk niet vergeten moet, dat zij uit politieke
en theologische ijver beide de heersende partij in Engeland nauwelijks als
geloofsgenoten wilden erkennen. In Bowman, The Protestant interest in
Cromwell’s foreign relations (Heidelberg, 1900), blz. 4, noot, vindt men
een interessante aanhaling uit het blad Mouvelles ordinaires de Londres
ijsti—8/38 Mei 1653 (?): „Les lettres de Paris du 33 disent que 1’Am
bassadeur de Hollande y résident avait dit en bon lieu qu’il étoit expédient,
que la guerre entre les deux Républiques durat, peur d une autre de Religion plus cruelle.”
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die zij 26 November overhandigden, bevatten alles waar in 1652
de onderhandelingen op waren afgesprongen, en nog meer
daarenboven —, dat zelfs De Witt zich een ogenblik de hoop
voelde ontzinken om ooit met de Engelse Republiek een schik
king te kunnen treffen. De toestand leek hem nu niet meer
„genoeghsaem” maar „t’eenemael” desperaat1 en, naar Aitzema
verhaalt2, hield hij in de Staten van Holland een bittere rede
waarin hij in de benardheid van het land zelfs op een samen
gaan met Frankrijk zegt te hopen.
Zo zou het dan toch de Orangistische politiek geworden zijn?
Het is maar goed dat de proefneming niet nodig is gebleken,
want er was in werkelijkheid van Frankrijk niets te verwachten.
Op dezelfde dag dat De Witt zich zo somber uitliet, stelde de
Franse regering een instructie op 3 voor een diplomaat, Chanut,
die ter vervanging van Brasset reeds enige weken vroeger naar
Den Haag was gezonden. Er blijkt uit dat stuk een angstvallige
bezorgdheid om de gevoeligheden en het wantrouwen van de
Engelse Republiek te ontzien. De gezant kreeg bovendien op
dracht, niet bepaald om het huis van Oranje, waarmee Frank
rijk zo nauw verbonden was geweest, in de steek te laten, maar
toch om het niet zó te cultiveren dat de nieuwe machthebbers,
de Staten van Holland, er aanstoot aan zouden kunnen nemen.
Maar intussen zocht men de vriendschap van die nieuwe macht
hebbers niet om samen met hen tegen de Engelsen los te trekken,
doch integendeel in de hoop dat men door hen en met hen tot
een vaste vrede met Engeland zou kunnen komen. Gelukkig
dat De Witt spoedig zijn vertrouwen in de mogelijkheid van
een schikking kon weervinden. 17 December al hadden Van
Beveming en Nieuwpoort geschreven dat zij nog wel licht
zagen 4. De Engelsen gaven op allerlei punten toe, ook al was
1) Zie Geddes, Life of De Witt, 373, noot 2. Geddes haalt aan uit
„Ms. De Witt” en vermeldt een brief van 1 o Dec. aan Brederode; die brief
niet in Brieven van De Witt, W. H. G.
2) VII, 988.
3) 10 Dec. Chanut had reeds 27 Nov. bij H.H.M. audiëntie gehad:
Brieven van De Witt, V, 264.
4) Brieven aan De Witt, W. H. G., I, 84.
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er natuurlijk van opheffing der Acte van Navigatie geen sprake
meer. 26 December schreven de gezanten 1 dat er zelfs op het
moeilijke punt van de insluiting in de vrede van Denemarken
(dat Holland tot geen prijs in de steek wilde laten) wel een
uitweg te vinden zou zijn. Het voornaamste struikelblok leek
hun de eis nopens de uitsluiting van de Prins van Oranje van
alle „militaire of politique commandementen off gouverne
menten”, waarvan de Engdsen niet af te brengen waren.
Die eis kwam voor in het twaalfde van de 27 artikelen, die
eind November overhandigd waren2. Voor de rest was dat
artikel een herhaling van de uitvoerige bepalingen waarover in
1651 al zoveel te doen was geweest, tot wering van royalisten
en tot verijdeling van de aanslagen die zij met de hulp van
Oranje van Staats grondgebied uit zouden kunnen ondernemen.
De toevoeging waarmee men de verheffing van „Willem, Prins
van Oranje, kleinzoon van wijlen de Koning van Engeland of
van iemand van zijn geslacht” tot Stadhouder, Kapitein-Generaal, Admiraal, Goevemeur van enige vestingen, enz., wilde
onmogelijk maken, was klaarblijkelijk ingegeven door de ge
beurtenissen van de afgelopen zomer, toen zulk een verheffing
op wnmaal practische politieke mogelijkheid was gaan lijken.
Niets was natuuriijker, niets lag meer in de lijn van de Engelse
politiek dan deze eis. Wanneer de Verenigde Nederlanden niet
bereid waren om, gelijk een protestantse republiek betaamde,
hun lot met dat van het Engelse Gemenebest te verbinden, dan
moest de Protector waarborgen hebben dat rij zich althans op
een kwaad ogenblik niet weer verslingeren zouden aan OranjeStuart, wier partij, dat bleek uit die onwil zelf (zo waanden ten
minste de Engelse republikeinen) en uit maar al te veel andere
tekenen, nog zo sterk was in de staat. De moeilijkheid was maar
dat het volstrekt onmogelijk moest rijn een dergelijk artikel van
de Staten-Generaal af te persen. Niet alleen — het rijn steeds de
verhoudingen van 1651 die zich herhalen
dat in de meeste
kleine gewesten nog genoeg Oranjegezinden in de Staten zaten,
1)
2)
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Verboet, 200.

maar men trok zich daar van Engeland’s zeemacht en de schade
die zij aan Holland berokkende ook het minst aan. Wel moch
ten Van Beverning en De Witt zelf 1 vrezen, dat het „aan de
Prins van Oranje accrocheren” zou.
Maar weldra werd aan de Staten-Generaal meegedeeld dat
de netelige kwestie uit de weg was geruimd door het zoge
naamde „temperament”. Dit vernuftig gevonden compromis,
waarmee men meende het wantrouwen van de Engelsen te
kunnen wegnemen zonder afbreuk te doen aan de eer van het
land, bepaalde, niet dat geen Prins van Oranje de bewuste
hoge ambten zou mogen bekleden, maar dat ieder die in ver
volg van tijd tot de bekleding ervan geroepen zou worden,
verplicht zou zijn een eed op het vredesverdrag af te leggen. De
bepalingen in het vredesverdrag waarop een eed van de Prins
van Oranje in het bizonder geruststellend zijn zou, waren na
tuurlijk die betreffende het verbieden van hulpverlenen aan
elkanders rebellen, die in het twaalfde artikel bleven staan,
ofschoon de Prins van Oranje en zijn moeder er niet meer, gelijk
in de oorspronkelijke Engelse versie, met name in genoemd
werden. Het leek alsof hiermee de oplossing gevonden was.
Bijna kwam het nog in alle ernst tot een breuk over de inslui
ting van Denemarken — een zaak waarmee de Hollanders voel
den dat hun prestige, ja heel hun positie, in de Oostzee gemoeid
was en waarin zij dus stijf op hun stuk stonden en hun zin
wisten te krijgen —, maar nog in Januari waren de onderhandelingen zó ver opgeschoten dat de gezanten met een ontwerp-verdrag, dat zij meenden te kunnen aanbevelen, naar Den
Haag terugkwamen.
Het duurde toen weliswaar nog maanden vóór de laatste
moeilijkheden uit de weg geruimd konden worden. In de hoofd
zaken legden zich al de gewesten, Zeeland vooraan, tot teleur
stelling van de Oranjegezinden 2, bij de verkregen resultaten
neer. Een punt waarop enige (en dat in het bizonder de ge
westen van Willem Frederik) echter nog sterk aandrongen,
1)
2)

Brieven van De Witt, W. H. G., I, 116 (a Jan. 1654).
Aitzema, VIII, 66.
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was dc insluiting van Frankrijk. De Hollanders zagen niet in
waarom men de vrede daarmee in gevaar zou brengen L Zoveel
te meer beijverde Willem Frederik zich om de traditionele vriend
van zijn huis, die hij ach voelde ontsnappen nu de politieke
macht ach zozeer in zijn nadeel verplaatst had, te gerieven i)
2.
Hij kon echter slechts zijn onmacht bewijzen. Al zijn betui
gingen werkten niets uit, zijn instrument Jongestal bleek geen
portuur voor Van Beveming, hoe ijverig de Franse gezant in
Londen hem ook trachtte uit te spelen 3, en Holland wist de
vrede door te drijven zonder op Frankrijk te wachten, dat nog
lange, moeizame onderhandelingen moest doorworstelen om pas
in November 1655 tot het doel te geraken. En Holland kon
dat doen zonder de Fransen van zich te verwijderen. Het belang
om op goede voet met de machtigste partij te staan, woog bij
hen zwaarder dan het gevoel van dankbaarheid voor Willem
Frederik’s ijdele pogingen.
Ondertussen was 22 April eindelijk het vredesverdrag, waar
in het „temperament” betreffende de Prins van Oranje was
opgenomen, door de Staten-Generaal geratificeerd. De ratifica
tie door de Protector (want dit was Olivier inmiddels gewor
den) volgde, en 8 Mei werd de vrede plechtig afgekondigd.
Maar de Staten-Generaal waren niet in alles gekend. De
Oranjekwestie was met het „temperament” niet opgelost ge
weest en haar werkelijke oplossing was bedisseld tussen
Cromwell en Holland alleen.
De geschiedenis is reeds dikwijls verteld. Het temperament
was een ernstig gemeende poging van De Witt geweest om op
de meest eervolle wijze van de zaak af te komen 4. Maar het
i) Zoals Chanut het zelf uitdrukt na een onderhoud met De Witt:
„leur raisonnement est cecy; la paix est très-nécessaire k eet Estot; certaine, s’ils traitent seuls; douteuse, s’ils y meslent nos intérests’. (Archwes,
II, V, 199).
.
a) Zie zijn briefwisseling met Chanut in Archives, 11, v.
s) Geddes, a.w., 392 vlg.
1) Japikse, Johan de Witt, 74- Een mededeling over de oorsprong van
het „temperament”, gegeven als uit de mond van Van Beveming zetf, is
te vinden in Nicholas Papers II, 59- Sir E. Nicholas vertelt daar, 5 Febr.
’54, dat Van Beveming die zich in Engeland van wijn had onthouden, in
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had Cromwell niet bevredigd. Hij had het aanvaard als het
beste wat van de zes provinciën te verkrijgen was, maar hij had
het tevens als dekmantel gebruikt om in het geheim met Holland
alleen verder te onderhandelen, over meer. De toezegging name
lijk die hij van al de gewesten niet kon loskrijgen, waarom zou
hij die niet van Holland alleen, verreweg het belangrijkste
immers van de zeven, aannemen? De briefwisseling tussen De
Witt en Van Beverning is op enkele stukken na 1 door de laatste
vernietigd en zo is de loop van de onderhandelingen, waarover,
omdat ze in Londen gevoerd werden, haast geen Engelse be
richten bestaan, niet op alle punten meer duidelijk op te hel
deren. De geheimzinnigheid, erger, de dubbelzinnigheid waar
mee de Hollandse staatslieden de zaak behandeld hebben, is
oorzaak geweest dat er niet alleen door de tijdgenoten, maar
ook door latere historici hartstochtelijk over getwist is. In de
hoofdzaken, kan men nu zeggen, is overeenstemming bereikt.
Dat De Witt en Van Beverning Cromwell het denkbeeld van
de uitsluiting van Oranje zouden hebben ingeblazen, zoals hun
weldra werd nagegeven, gelooft niemand meer. De brieven van
Van Beverning waarmee De Witt de ongegrondheid van die
beschuldiging zocht te bewijzen, zijn inderdaad afdoende, en
afgezien daarvan, uit heel mijn verhaal blijkt hoe volkomen
natuurlijk de eis tot uitsluiting uit de politiek van de Engelse
republikeinen voortvloeide. Dat De Witt en zijn medestanders,
Holland dadelijk zijn scha had ingehaald' en aan een vertrouwde allerlei
ontboezemingen had gedaan. O.a., dat toen de onderhandelingen op art.
IS vastliepen, „he and some powerful with Cromwell fixed upon that
expedient” enz. Van Beverning zou in diezelfde conversatie bekend hebben,
dat Cromwell hem gezegd had, dat hij aan heel de uitsluiting niet gedacht
zou hebben, als hij, Van Beverning, er hem niet op gebracht had en verzekerd
had, dat de Staten-Generaal er wel in berusten zouden. Dit is zo onwaar
schijnlijk, dat men het zeker op gezag van dit verhaal uit de zoveelste hand
en van zo vijandige zijde (van Nicholas, die het had van Sommelsdijk, en
Sommelsdijk was zeker wel niet de vertrouwde aan wie Van Beverning zijn
hart uitstortte!) niet behoeft aan te nemen.
1) Die stukken nl. waarmee De Witt naderhand kon aantonen, dat
het oorspronkelijk denkbeeld van de uitsluiting van Cromwell en niet van
hem was uitgegaan. Zij zijn in 1855 uitgegeven door Nedermeyer van
Rosenthal, Nijhoffs Bijdragen. Thans herdrukt in Brieven, W. H. G.
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hoezeer de uitsluiting op zichzelf beschouwd ook met hun
inzichten strookte, ernstig getracht hebben te ontkomen aan de
noodzakelijkheid haar onder buitenlandse controle te stellen, dat
is aan geen twijfel onderhevig. Even zeker is het evenwel dat de
voorstelling in de befaamde Deductie van de Staten van Hol
land, waarin De Witt zijn politiek tegen de aanvallen der andere
gewesten (toen het geheim wereldkundig was geworden) ver
dedigde, op gewichtige punten vals is. Daar toch heet het1 dat
de Staten van Holland, tot zij uit een brief van Van Beveming
en Nieuwpoort van io April het tegendeel vernamen, geen
vermoeden hadden dat de Protector niet van plan was met het
temperament genoegen te nemen. Dit nu is een bewering die
naar de letter juist mag zijn — De Witt was te goed advokaat
om letterlijke leugens te willen of ook te hoeven schrijven ,
maar openhartig is anders.
Wij weten nu uit De Witt’s eigen brieven 2 dat hij al begin
Maart of zelfs eind Februari met enkele vertrouwde en invloed
rijke leden van Holland overlegde, hoe te handelen indien
Cromwell bleef aanhouden om iets meer dan het temperament.
Het waarschijnlijkst is dat de twee Hollandse gezanten De Witt
al dadelijk bij hun overkomst in Januari gewaarschuwd hadden,
dat het temperament niet genoeg was3. Van Beveming, die
na een dag of tien Holland alweer haastig en geheimzinnig
verliet, moet het netelig geval toen al grondig met hem bespro
ken hebben en teruggekeerd zijn, wel niet met „eenige parti
culiere last ofte ordre” van de Staten van Holland
in zover
spreekt de Deductie de waarheid —, maar wel degelijk met
instructies van De Witt over de houding die hij ten opzichte van
de Engelse eis tot enige meerdere waarborg tegen de vijand
schap van Oranje van de kant van Holland alleen moest aan
nemen. De zaak is, dat De Witt in de onderhandelingen over
een seclusie door Holland alleen niet slechts de Staten-Generaal
*•) Deductie (Knuttel, 7547), 32) Brieven van De Witt, W. H. G., I, 1273) In ieder geval had Cromwell begin Januari al aangeboden zich met
een uitsluiting door Holland alleen tevreden te stellen (Bordeaux-Neufville,
bij Geddes, a.w., 389).
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om de tuin leidde, maar ook zijn eigen meesters, de Staten van
Holland, pas inwijdde toen alles in het geheim bepraat en
beklonken was. Natuurlijk was zijn gedrag ten opzichte van
de Staten-Generaal en dat jegens de Staten van Holland essen
tieel verschillend. Hij verborg zijn politiek voor de eersten,
omdat hij wist dat zij bij hen geen genade zou vinden, en in
de overtuiging buitendien dat zij er niets mee te maken hadden.
Wat de Staten van Holland betreft daarentegen, hield hij zich
verzekerd dat zijn politiek in overeenstemming was met de wen
sen van hun meerderheid, die zeker zelfs de verregaande geheim
houding als onontbeerlijk voor het welslagen achterna zou
goedkeuren.
Hij had het in ieder geval nodig geoordeeld de zaak zoveel mo
gelijk in eigen handen te houden. Eerst moesten de Staten van
Holland, en dat wel pas toen de ratificatie van de vrede door
de Staten-Generaal niet meer in gevaar te brengen was, er
onverhoeds toe gekregen worden om de Acte van Seclusie te
passeren door hun een falen van de vrede als anders onvermij
delijk voor te stellen. Daartoe diende de reeds vermelde brief
van Van Beveming en Nieuwpoort van io April, waarin zij
schreven alsof Cromwell hun eerst zoeven het mes op de keel
had gezet1. Zelfs op die wijze was de Acte niet met eenstem
migheid van de Staten van Holland te verkrijgen. Na een met
zware eden van geheimhouding beveiligde ruggespraak moest
er de eerste Mei tegen de stemmen van Leiden, Haarlem, Enkhuizen, Alkmaar en Edain in geconcludeerd worden. De Witt
liet het stuk toen nog niet meteen uideveren. Integendeel,
Cromwell had er in toegestemd de vrede zijn beslag te laten
nemen op de enkele belofte van de Acte, onder verklaring noch
tans dat hij de vrede voor nietig zou houden, als die belofte
niet werd nagekomen; eind April waren de ratificaties uitge
wisseld, en 6 Mei werd de vrede in Engeland openbaar afgekondigd. Maar de Raadpensionaris poogde nu nog weken lang
Cromwell af te schepen met verzekeringen en betuigingen. Al
1) Een geheime brief, waarin Van Beveming verklaarde, dat hij nog
hoopte Cromwell tot andere gedachten te kunnen brengen, heeft De Witt
zelfs voor zijn naaste geestverwanten verborgen (Geddes, a.w., 407).
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die tijd moesten de gezanten de Acte onder zich houden, zich
wel wachtend natuurlijk Cromwell te laten vermoeden dat zij
gepasseerd was, integendeel hoog opgevend van de moeilijkheid
om haar van de Staten van Holland te verkrijgen.
Was er nog kans, dat de Protector zich van zijn eis zou laten
afbrengen? Wie zal het zeggen! Hij had al vrijwat punten laten
vallen in zijn onderhandelingen met de Hollanders. Hun onver
moeibare, taaie vasthoudendheid was vaak tegen de hevigheid
van zijn machtbewustzijn opgewassen gebleken. De openbare
vreugde, de tonelen van verbroedering, waartoe de afkondi
ging van de vrede in Engeland aanleiding had gegeven, ver
levendigden zeker ook wel De Witt’s hoop k Maar nu kwamen
de andere provinciën zijn spel bederven.
Er waren al lang geruchten in omloop geweest dat er iets
gaande was tussen Holland en Cromwell. Jongestal had al in
December van het vorige jaar vermoedens tegen zijn Hollandse
collega’s gekoesterd, maar hij had ze zich ontgeven en juist in
de kritieke dagen van eind April en begin Mei ademden zijn
brieven aan Willem Frederik de volstrektste onnozelheid 2. Toen
Van Beverning in Januari Den Haag zo schielijk had verlaten,
werd er druk gemompeld dat Holland particuliere beloften aan
Engeland gedaan zou hebben. De Witt had de verdenking weer
in slaap weten te wiegen, maar al twee dagen na het passeren
van de Acte — de 3de Mei dus — werd hij onaangenaam
verrast door de ontdekking dat graaf Willem Frederik op de
hoogte was 3. De laatste man zeker die hij in zijn vertrouwen
genomen zou hebben! maar die door het verraad van De Witt’s
voornaamste klerk, dat pas later aan het licht kwam, vrijwat van
rijn geheimen af wist. Nu begon het vragen te regenen, waar
schuwingen, protesten. De 8ste Mei diende Friesland ter Gene
raliteit een krachtig vertoog in tegen de handelwijze van
Holland, die niet slechts het huis van Oranje, maar de eer en
de vrijheid van het land te kort had gedaan, tevens voorstellende
de gezanten ter verantwoording naar huis te roepen. De meeste
*)

Aitzema, VIII, ioi.

2)
®)

Aitzema, VIII, 99.
Brieven van De Witt, W. H. G., I, 153-
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andere gewesten, Gelderland, Zeeland, Stad en Lande, stemden'
in met het protest, maar over een lijn van actie werd men het
niet eens. De volgende dag richtten de beide Prinsessen, de
moeder en grootmoeder van het Prinsje dat door de seclusie
getroffen werd, een schrijven tot de Staten-Generaal om hen
te verzoeken er bij Holland op aan te dringen de zaak in nadere
overweging te nemen. H. Ho. Mo. gaven het verzoek door aan
H.Ed.Gr.Mo., die zich lieten bewegen nieuwe instructies aan
Van Beverning en Nieuwpoort te zenden om alles te doen wat in
hun macht was, opdat de Protector zich alsnog met het tem
perament zou tevreden stellen.
De Witt was over de houding van zijn meesters de Staten
van Holland in deze dagen, nu het er om ging spannen, slecht
te spreken. Vooral dat de gedeputeerden van Dordt hem in de
steek lieten, kwetste hem diep. In woorden die bij al hun statig
heid trillen van verontwaardiging i, beklaagt hij zich aan zijn
vader dat Dordt, ’twelk „noyt in soodaenigen occasie plachte te
failleren , „herwaerts aen heeft gesonden personen, die een
ydel geluydt van den naem van een kindt ende de doode letter
van een humbel geschrifte van twee weduwvrouwen soo seer
heeft connen intimideren, dat deselve schandelijck haer post
hebben verlaeten”.
Er was geen reden voor die vreesachtigheid. Zeker, er stak een
storm van verontwaardiging tegen de Staten op, binnen en
buiten Holland. Het volk in de provincie besprak de zaak „in
schuiten en op wagens” 2 en overdreef in zijn hartstocht het
onrecht nog, dat Oranje werd aangedaan: het gerucht ging dat
er Cromwell beloofd was de familie te verbannen. Men kon
menen dat de stemming kansen bood aan een stoute Orangistische coup. Toch schreef Brederode, zeker niet een van de
moedigsten, weldra zeer geruststellend nieuws uit Haarlem,
waarheen hij vanwege de Staten van Holland gezonden was »!
Haarlem was altijd een Orangistische stad en had tegen de
seclusie gestemd, maar Brederode bevond: „de saeck wort hier
1)
2)
s)

Brieven van De Witt, W. H. G„ I, 161.
Brieven van De Witt (Scheurleer), V, 342.
Brieven aan De Witt, W. H. G., I, 128.
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in verre nae soodanigh niet opgenomen, als in De Hage wel
uytgedruckt is geweest; de vrede is hier soo aengenaem ende
niet min noodigh, als by ymandt in de werelt can wesen . De
vrede! Inderdaad, dat was een argument waar ten slotte weinig
tegen op kon. De Staten van Holland mochten dan gedaan
hebben wat zij wilden, zij hadden de vrede bewerkt. „De vrede”,
zo had de Franse gezant Chanut geoordeeld vlak voordat de
seclusie-bom barstte, „zal de bovendrijvende partij veel kracht
bijzetten” 1. Hij zag goed. De positie van de Statenpartij was
sterk. Zij kon een stootje velen. En de tegenpartij was nog even
onbekwaam als een jaar tevoren om een krachtige en eensge
zinde actie te ondernemen.
De protesten en vermaningen van de verschillende provincies
lieten aan kracht van uitdrukking niets te wensen over, maar
de «menhang ontbrak te zeer, er was geen doortastende leiding.
Om van de conjunctuur gebruik te maken, zou de Oranjepartij
nu iets hebben moeten doen. Een plan dat overwogen werd,
was om ter Staten-Generaal de benoeming van Willem III tot
Kapitein-Generaal en van Willem Fredenk tot zijn luitenant
bij overrompeling en tegen Holland in door te drijven 2. Op die
wijze, en dat was ten slotte waar het op aan kwam, zou men de
Acte van Seclusie metterdaad gedesavoueerd hebben. Maar om
het te bestaan zou de partij onvoorwaardelijk in haar eigen
politiek geloof hebben moeten slaan en niet terugdeinzen voor
een vernieuwing van de oorlog, noch ook voor hevige binnen
landse beroering, om niet te zeggen burgeroorlog. Het zou een
gevaarlijk spel geweest zijn. De meesten dorsten, als het er op
aan kwam, de Engelse vrede niet verstoren.
En de houding van de Prinsessen was er bij voortduring naar
om de ondernemende geesten in de partij, waaronder steeds
Willem Frederik vooraanstond, te ontmoedigen. Wij zagen hoe
weinig De Witt zich bekommerde om hun „humbel geschrifte .
Hij wist te goed, al was er dan ook onder de onmiddellijke
invloed van de belediging hun huis aangedaan een schijnverzoex)
*)
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Archives, II, V, 138.
A.w., 144.

ning tot stand gebracht1 die althans het gezamenlijk onder
tekenen van de brief aan de Staten-Generaal had mogelijk ge
maakt, dat zij elkaar het licht in de ogen niet gunden en dat
zij liever wedijverden om zijn gunst dan van harte tegen hem
samen te werken. De Franse gezant merkt herhaaldelijk op 2,
dat zij grote onderworpenheid jegens de Staten aan den dag
leggen. Als staaltje van het onderling wantrouwen dat de daad
kracht van heel de partij verlamde, diene slechts zijn bericht dat
sommigen er de oude Prinses van verdachten, dat zij haar
schoondochter opzette tot haar protesten en klachten met geen
andere bedoeling dan om haar bij de Staten gehaat te maken,
die haar misschien ten laatste het land zouden uitwijzen, zodat
rij, Amalia, in het onbestreden bezit zou blijven van haar klein
zoon en al wat hij waard was.
Kon Willem Frederik de leiding geven die van de Prinsessen
niet uitging? Hun wantrouwen zat ook hem altijd geducht in
de weg. Het ene ogenblik dacht hij er dus aan om rijn candidatuur voor de waarneming van het Kapitein-Generaalschap
te laten vallen en slechts voor de designatie van rijn neefje te
werken3. Maar het volgend ogenblik sprak hij er weer van
zichzelf tot Stadhouder van Overijsel en Gelderland te laten
kiezen en op die manier de zaken in de Unie op de spits te
drijven. Heel de maanden Mei en Juni in ieder geval liep hij
rond met plannen om een beslissende stap te wagen. Wetend
dat de Hollanders te rijnen opzichte onverzoenlijk waren 4, kon
hij zich voorhouden, zo meent de Franse gezant, dat hij bij een
crisis niets te verliezen had. Hij vatte de mogelijkheid van een
burgeroorlog dan ook zeer kalm in het oog, — alleen, vóór hij
hem waagde, wilde hij zeker rijn van de steun van Frankrijk.
Ook hier volgde hij de traditie van Willem II. Daarom had
hij bij de onderhandelingen met Engeland al zo rijn best gedaan
X)
a.w., 14a. — „Better late than never”, oordeelde Hyde (Clarendon Papers, III, 241).
2) Archives, II, V, 138, 141, 145.
s) A.w., 144.
A w ' *46- Sans 1’aversion des Hollandois zal wel moeten zijn sous
of dans.
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voor Frankrijk. Daarom viel hij nu gedurig de Franse gezant
lastig met verzoeken om raad, met vragen of hij rekenen kon
op hulp voor het geval er een scheuring plaats greep, troepen
of tenminste geld, waar de tegenstanders van Holland zeker
geen overschot aan zouden hebben1.
Hoe zwak was het staatsgevoel nog, dat leidende persoonlijk
heden van de Oranjepartij gedurig zo lichtvaardig over scheuring
en binnenhalen van het buitenland spraken! Bij de Hollan
ders, die nu feitelijk baas in heel de staat waren, en die hun
macht met zo onregelmatige middelen moesten schragen, kwam
kleinmoedigheid ook wel voor. De heer Doubleth, lid van de
Chambre Mi-partie die nog te Mechelen vergaderde om twist
punten uit het vredesverdrag van Munster rijzende te behan
delen, heeft in zijn dagboek een gesprek met zijn collega Riccen,
pensionaris van Purmerend, later lid van de Hoge Raad, een
trouw aanhanger van De Witt, opgetekend. Doubleth was over
de Acte diep ontsteld; hij zag er een listig opzet van de Engelsen
in om zo’n tweedracht te zaaien dat wij eindelijk genoodzaakt
mochten worden protectie bij de Lord Protector te komen zoe
ken. „Ik geloof het waarachtig”, antwoordde Riccen, „en dat
het daartoe komen zal ook, want onze Republiek kan niet
bestaan” 2. Is het wonder dat buitenlandse waarnemers de leef
baarheid van de Republiek soms in twijfel trokken. Toch waren
De Witt en zijn beste medestanders bezield van de geest die
anders tonen zou.
Wat Willem Frederik betrof, diens plannen bleven onge
vaarlijk bij gebrek aan weerwerk van de Franse kant. Van het
eerste ogenblik af dat Chanut had zien aankomen dat men
trachten zou Frankrijk aan de kant van de Oranjepartij in een
mogelijke burgertwist te mengen, was hij uiterst voorzichtig ge
weest. Hij wilde zelfs met pogingen om de Prinsessen bij elkaar
te brengen niet te maken hebben. Integendeel liet hij onder
handse verzekeringen aan De Witt geven dat Frankrijk alles zou
*) Archives, II, V, 148.
2) Doubleth antwoordde dat hij liever sterven mocht, „eer die dagen
kwamen”. — Fruin, Uit het dagboek van een Oud-Holland ê r, Verspreide Geschriften, IV, 227.
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doen om de rust en de eenheid van de gewesten te bewaren
Hij zag te goed dat Holland de sterkste partij was. „Ceux qui
gouvement en Hollande sont fermes, adroits et attentifs a leur
conduite, unis a mesme fin, en petit nombre, d’oü il est è juger
qu’ils se pourront soustenir” 2. Zijn regering hernieuwde midden
in de crisis, de 15de Mei, zijn intructie om, met alle betuigingen
van welgezindheid jegens het huis van Oranje, alles na te laten
wat een scheuring in de provincies zou kunnen bevorderen.
Zulk een scheuring toch mocht de inzichten van Willem Frederik dienen, ze zou naar de opvatting van Mazarin vooral ten
goede komen aan Engeland, dat er zich natuurlijk ook in
mengen zou als het zover kwam, en dat dan met Holland en
Zeeland misschien de unie zou kunnen sluiten die met de zeven
gewesten onmogelijk was gebleken 3.
Zo kwam er dan in weerwil van alle gepraat niets van een
werkelijk krachtig verzet tegen Holland’s afzonderlijk handelen
met de Protector. Het duurde tot Juni, eer de Staten-Generaal
tegen Holland s verzet een besluit konden doordrijven, dat nog
niet eens meer inhield dan dat de gezanten in Engeland zouden
worden aangeschreven om de hun door de Staten van Holland
toegezonden Acte over te leggen en verslag te doen van wat
zij met betrekking daartoe hadden verricht. Niet eens dus een
verbod om het stuk aan Cromwell uit te leveren, hetgeen toen
nog steeds niet geschied was. Niettemin oordeelde De Witt nu
het ogenblik gekomen om aan die staat van onzekerheid een
eind te maken. Hij wist de gezanten een brief waarin hun de
resolutie van H.H.M. werd aangekondigd met de veelbeteke
nende toevoeging dat zij voorzeker te laat zou komen, door een
list juist bijtijds in handen te spelen. De wenk werd begrepen
*) A.w., 145.
2) A.w., 149. Hij gaat voort: „s’il n’arrive que les peuples de leurs
propres villes, persuadez d’ailleurs, s’élèvent contre eux et les destituent”.
) De instructie Archives, II, V, 146. De volgende opmerking over.
Willem Frederik in Chanut’s brief van ai Mei (a.w., 149) is er een weerslag op: „Son intérest est différend du nostre; car il se figure aisément
que, 1’assemblée de ces provinces estant une fois dissous(?), il en tomberoit piéces en son partage, et pour cela il n’appréhende point dutout ce
démembrement qui nous fait horreur”.
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en de Acte van Secluae de iode Juni aan Cromwell over
handigd.
Het spreekt vanzelf dat de Protector op de nieuwe aandrang
der gezanten ingevolge de instructies van Holland van io en
12 Mei om met het temperament genoegen te nemen geen acht
had geslagen: hij wist nu zo goed als iedereen in Nederland
dat de Acte bestond en bij Van Beveming en Nieuwpoort be
rustte. Het geschrei dat er bij ons te lande over was opgegaan,
strekte allerminst om zijn hart te vermurwen. Het bewees
eens te meer hoe wezenlijk het gevaar van een Orangistische
beweging was, waartegen de Acte juist als een waarborg moest
dienen. En bovendien, het was Cromwell’s taak niet om har
monie te scheppen tussen Holland en de andere gewesten. De
Hollandse Statenpartij onherstelbaar te brouilleren met de
Orangisten was veel eer zijn belang en dat was zeker wel van
de aanvang af zijn bedoeling met de Acte van Seclusie geweest.
Naar wij zagen, geloofden de Fransen dat hem nu zelfs de
kans geboden werd zulk een wig tussen de provincies in te
drijven, dat hij zijn geliefde unie-plan met Holland alleen te
berde zou kunnen brengen, en inderdaad waren er gedurende
de vredesonderhandelingen pogingen aangewend door de Engelsen om Holland van de andere gewesten af te trekken 1. In
ieder geval was er minder hoop dan ooit dat Cromwell zich
nu van zijn eis zou laten afbrengen, en De Witt kon met meer
dan een schijn van recht beweren, dat het de actie der Prins
gezinde gewesten zelf was die de uitlevering van de Acte onver
mijdelijk had gemaakt.
Hij deed dit met veel nadruk in de Deductie 2, die ik al ge
noemd heb, en die in Augustus van het jaar *54 het licht zag.
Zo na als vóór de uitlevering der Acte had zich de beweging
in de andere gewesten tot woorden bepaald; De Witt had
trouwens niet geschroomd om bij het officiële bezoek waarop
hij de Prinsessen de uitlevering meedeelde, hen te waarschuwen
dat onlusten als het vorig jaar waren voorgevallen ditmaal niet
1) Bordeaux-Neufville bij Geddes, a.w., 3^5* Vgl. ook dezelfde in Zee
oorlogen, R. G. P., I, 78.
2) Blz. 9 en 10.
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geduld zouden worden 1. 30 Juni dienden de Staten van Zee
land bij H.H.M. een „deductie” in waarin de onbehoorlijkheid
en onwettigheid van Holland’s handelwijze met veel redenen
betoogd werd. Ook Groningen en Friesland waren heel scherp
in hun afkeuring. Op al die protesten was de Deductie van
Holland het antwoord. De Witt — want hij is de auteur —
zo hij al voortgaat om zijn eigen actie verborgen te houden,
verdedigt die van zijn meesters met uitvoerigheid en klem. Uit
de fiere, bijna overmoedige toon van het voortreffelijk geschre
ven stuk blijkt hoe krachtig hij zich voelt, hoe veilig in het
bewustzijn van zijn zegepraal. Een echt partijgeschrift, dat de
harten van oprechte Hollandse regenten verheugde, hen streelde
in hun zelfgevoel tegenover de lastige en machteloze zes gewes
ten en in dat stoere republicanisme tegenover het eminente huis
van Oranje dat door de gebeurtenissen van de laatste jaren
zo was aangewakkerd 2. In den brede wordt erin betoogd dat
aan het jonge Prinsje geen onrecht was geschied, omdat hij, in
een vrije republiek, geen enkel recht op de waardigheden van
zijn voorzaten kon doen gelden. Dat er jegens hem verplich
tingen van dankbaarheid bestonden, wordt met al het dialec
tisch vermogen van de advokaat, dat soms in spitsvondigheid
ontaardt, ontkend. Met even grote omstandigheid en met een
handig gebruik van constitutionele precedenten wordt aange
toond dat Holland met zijn actie de Unie en de rechten der
andere provinciën niet had geschonden.
De Deductie is een van de interessantste politieke geschriften
uit onze geschiedenis. Zij was deugdelijk genoeg als weerslag
op de aanvallen, die Holland te verduren had gehad, maar zij
*) A. W. Kroon, Jan de Witt contra Oranje, 92 (naar aantekeningen
van Bontemantel).
) Men zie b.v. wat Gerard Schaep aan De Witt over liet boekje
schrijft, dat hij juist in de afgelopen nacht tot één uur toe had zitten
lezen: „God de Heere sy gelooft, datter noch sooveel vigeur ende van dat
oprechte Hollants bloed in de herten der trouwe ende kloecmoedige regen
ten gevonden word, want door alle dit liflaffen ende verdragen sijn wy van
vrygeboorne byna tot slaven geworden, niet alleen van onse nydige ende
ondanckbare bondgenooten [de zes gewesten], maer selfs ook van vreemde
ende uytheemse wyven en kinderen” ; Brieven aan De Witt, W. H. G., I 131.
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spreekt de partijtaal van haar tijd. Voor ons, als wij ons een
eindoordeel willen vormen over de politiek van de Acte van
Secluae, zijn andere beschouwingen nodig. Heel de vraag, of
de Acte van Seclusie onder de constitutie toelaatbaar was, is
voor ons onwezenlijk geworden. De constitutie was zo rekbaar,
zo verward, zo tegenstrijdig. De argumenten van Groningen en
Zeeland klinken niet minder overtuigend dan die van Holland,
maar ook niet meer. Het heeft geen zin meer de vraag te behan
delen als ene van wettig of onwettig. In de grond was het voor
de tijdgenoten ook al niet anders dan een kwestie van politiek:
was De Witt’s beleid in overeenstemming met de hoogste belan
gen van het land?
Dat de Acte van Secluae, genomen onder pressie van een
buitenlandse heerser, een ongelukkig incident in onze geschie
denis is, zal wel niemand in twijfel trékken. Wij weten nu, dat
De Witt zijn best gedaan heeft het te vermijden. Dat hij het
niet wilde vermijden ten koste van een voortzetting van de
oorlog, kan men hem te minder verwijten, als men gezien heeft,
hoe zijn critici daar eigenlijk de verantwoordelijkheid evenmin
voor aan dorsten 1. Maar het zou zeker Wel te ver gaan zo men
wou betogen, dat een staatsman wie de uitsluiting van het huis
van Oranje uit de hoge ambten van het land op zichzelf tegen
de borst had gestuit, geen krachtiger verzet tegen de Engelse
inmenging had kunnen uitoefenen zonder daarmee nog bepaald
de onderhandelingen in gevaar te brengen. Als de Hollanders
het met hun tegenstand tegen de Acte zo ernstig gemeend had
den als bijvoorbeeld met hun wens dat Denemarken in de vrede
zou worden opgenomen, — niemand kan nu zeggen of Cromwell geen eieren voor zijn geld gekozen zou hebben. Volgens
de Franse gezant in Londen, Bordeaux-Neufville had Van
Beveming hem begin Januari (toen vermoedelijk de beslissende
1) in de Staten van Holland was het enkel Edam, dat bij zijn oppo
sitie tegen de Acte verklaarde, „dat de Heeren haere Principaelen geoordeelt hadden de geverghde Acte te stryden tegens de vryheyt van de Pro
vincie van HoUandt, ende dat oversulcks nae haer opinie beter was den
Oorlogh te continueren”; Brieven van De Witt, (Scheurleer), V, 341*
2) Bij Geddes, a.w., 389.
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besprekingen met Cromwell plaats hadden) ronduit toegegeven,
„dat zij hun voordeel wilden doen met elke gelegenheid om het
huis van Oranje te vernederen, zelfs door de voorslag [van de
Protector om met een uitsluiting door Holland alleen tevreden
te zijn] aan te nemen en zo vrede te maken”. De Hollandse
staatslieden voelden wel dat het beter was om het buitenland
niet in zulk een kwestie te mengen. Maar zij zouden geen partij
mannen hebben moeten zijn om te kunnen voorbijzien hoe een
nieuwe vernedering van Oranje en een wettelijke vastlegging
van zijn uitsluiting uit de hoge ambten onder garantie van de
Engelse Republiek wonderwel strookte met hun binnenlandse
politiek. Het was zeker uiterst betreurenswaardig dat buiten
landse staatkunde en partijstrijd op die wijze vermengd werden.
Maar sinds het huis van Oranje zich met de Stuarts had ver
bonden en zijn eigen buitenlandse politiek geheel door die ver
bintenis had laten beheersen, was zulk een ontwikkeling onver
mijdelijk geworden. Het wezenlijke antwoord op de verontwaar
diging van de Orangisten was, dat Oranje zelf zich de uitslui
ting op de hals had gehaald. Oranje had de verwikkeling met
de Engelse burgertwisten ingezet. De eerste Engelse oorlog was
zelf voor een groot deel aan de particuliere alliantie van Stuart
en Oranje te wijten. De Acte van Seclusie hangt op de meest
natuurlijke wijze samen met het huwelijk van Willem II en
Maria Stuart.

7
Sombere jaren: van de Acte van
Seclusie tot de Restauratie (1654 60).
—

In de jaren die lopen van de Acte van Seclusie tot de restau
ratie van Karei II op de troon van Engeland heeft de familie
betrekking tussen Oranje en Stuart op de buitenlandse politiek
noch van Engeland noch van Nederland veel invloed kunnen
oefenen. Het is de tijd van de meest volledige vernedering van
alle twee de vorstelijke huizen. Ook al bleven de leden en aan
hangers nog zo vast geloven in een eindelijk herstel — en op
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den duur begon aan vrijwat de moed te ontzinken 1 *—,
* 4voors
hands waren zij van alle wezenlijke macht verstoken. De Orangistische partij in de Republiek was bijna even droevig gedes
organiseerd als de royalistische in Engeland. En zo waren de
gevallen vorsten dan geheel afhankelijk van buitenlandse hulp
— of meenden dat althans, want de uitkomst heeft in beide
gevallen bewezen, dat de restauratie uit hun eigen volken komen
kon, — en daarbij wilde nu het geval, dat er zich weldra een
zekere belangenbotsing tussen Oranje en Stuart voordeed.
De Orangisten in de Republiek, voorzover zij het tenminste
niet de wijste partij vonden zich voorlopig onder De Witt’s
macht te schikken, gingen voort hun hoop te stellen op Frank
rijk. In die geest schreef bijvoorbeeld Sommelsdijk in 1657 nog
aan kardinaal Mazarin, ofschoon ook hij wel zozeer bekoeld
was, en vooral zo teleurgesteld in Willem Frederik, dat hij
geduld predikte tot de spruit „van de rechte tak” tot rijpheid
zou zijn gekomen Wat Mazarin zelf betreft, toen die in dat
zelfde jaar een instructie had op te stellen voor een nieuwe
gezant bij de Staten-Generaal (M. de Thou), vond hij het
nodig deze uitdrukkelijk te waarschuwen dat hij zich door de
Friese Stadhouder, „homme de grand coeur et & hautes pretentions”, niet moest laten verlokken tot een intimiteit die de Staten
aanstoot zou kunnen geven ®. Frankrijk voelde ach meer dan
ooit genoodzaakt om met de grootste voorzichtigheid tegenover
de Hollandse republikeinen op te treden, met hoeveel argwaan
en antipathie de Franse diplomaten, zich altijd sterk van hun
monarchale beginselen bewust, ook voortgingen hen gade te
slaan. Maar er kwam bij, dat Karei II inmiddels door de
omstandigheden in het andere kamp was gedreven.
In de zomer van 1654^ had hij Frankrijk moeten verlaten,
omdat de regering van Mazarin — ook hier waarlijk niet door
1)

Al in Aug. '54 b.v. laat De Wilhem een tamelijk sombere toon

horen: Briefwisseling van Huygens, R. G. P., V, 219.
2) Archives, II, V, 178.
8) A.w., 172.
4)
Zie voor het volgende Eva Scott, The King’s Travels (1654

1660).
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sympathie bewogen! — zich te diep met Cromwell was begin
nen in te laten. In de Zuidelijke Nederlanden werd de balling
echter ook niet heel vriendelijk ontvangen, want de Spaanse
regering was even bang als haar vijand Frankrijk om zich het
ongenoegen van Cromwell op de hals te halen. Zo was hij door
gereisd naar Spa, in het Luikse, in die tijd al een befaamde
badplaats, waar in het seizoen geregeld een kosmopolitisch en
doorluchtig gezelschap te vinden was. Daarheen begaf zich nu
ook de Pnnses Royaal, die al lang brandde van begeerte om
haar broer terug te zien, en daar werd een vrolijke tijd doorge
bracht met dansen en uitgaan. De Stuarts verstonden de kunst
hun tegenspoeden te vergeten in uitgelatenheid, maar niet ieder
een vond het een stichtelijk schouwspel om Karei II op die
manier het geld te zien opmaken dat hij juist van de Keizer
en een aantal Rijksvorsten had weten los te krijgen — behalve
dat de Prinses Royaal natuurlijk ook nog heel wat bij te dragen
had. Huygens, die in Spa meer dan eens vertrouwelijk met de
Koning kon praten en die erg ingenomen was zowel met zijn
wijze woorden over de noodzakelijkheid van eendracht tussen
zijn zuster en haar schoonmoeder als met zijn dansen en fijn
oor voor muziek, vleit zich met de hoop dat hij werkelijk wel
van plan is naar Schotland te gaan 1 — waar de opstand die
Middleton moest leiden nog altijd niet gedempt was —, maar
daar kwam niets van. Een speelreisje naar Keulen en Aken,
waar de Pnnses Royaal aan de vijanden van haar huis stof
gaf door de schedel van Karei de Grote te kussen en haar broer
door zijn degen met die van de machtige Keizer van het Westen
te meten, dat was al waartoe men het in 1654 bracht. In het
voorjaar van 1655 waagde Karei zich naar Middelburg in ver
band met een stout invasieplan, dat echter geheel in ’t honderd
liep. En later in het jaar ontmoette zijn zuster hem weer in
Keulen en genoten zij onbekommerd van de Frankforter
kermis 2.
Maar nu deed er zich dan een beter kans voor. Spanje raakte
*) Briefwisseling, R. G. P., V, 114.
2) „Young Pnnces think of nothing but pleasure,” zegt de oude Nicholas bitter; bij Eva Scott, a.w., 108.
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in het najaar van 1655 in oorlog met Cromwell, die eindelijk
zijn keus deed en zich met Frankrijk verbond, om ondertussen
in de Spaanse koloniën zijn slag te kunnen slaan. Dadelijk
trachtte nu Karei ach in verbinding te stellen met de nieuwe
vijand van zijn vijand. Maar de Spanjaarden zagen er even
zeer tegenop om ach met hem te compromitteren als een paar
jaar tevoren de Hollanders. Maanden lang duurde het voordat
er schot in de onderhandelingen kwam, maar eindelijk werd
er dan toch in April 1656 een formeel verbond tussen Karei II
en de Spaanse Koning gesloten en men Het hem toe om in de
ZuideHjke Nederlanden te wonen, niet evenwel te Brussel, maar
te Brugge. Enig voordeel bracht de verbintenis Spanje wel, niet
echter, zoals de royalisten indertijd de Staten hadden voorge
spiegeld, ter zee doordat de Engelse matrozen in hun trouw
jegens de Protector geschokt zouden zijn, maar te land, waar
enkele Ierse regimenten in Franse dienst openhjk en in goede
orde overhepen op de roepstem van hun Koning.
Onder de Stuarts bracht deze pohtiek van Karei II grote
verdeeldheid te weeg. Zijn moeder, Franse prinses, vertoefde
nog steeds in Frankrijk, en ook de Hertog van York diende
nog, en met ijver en lof, in het Franse leger. Niet dan zeer tegen
zijn zin veriiet hij op Karel’s bevel de Franse dienst en begaf
ach naar het hof te Brugge, berooid en verscheurd door rntngues en veten als altijd. Maar Mary was niet te weerhouden
om juist in de dagen dat Karei tot een verstandhouding met
Spanje zocht te geraken een reis naar het Franse hof te onder
nemen, waar zij bijna heel het jaar 1656 doorbracht. Betekent
dit weUicht dat zij de Oranje-connectie met Frankrijk wilde
beveüigen, die de Koning haar broer door zijn onderhandelen
met Spanje in gevaar bracht? Want mocht er al van Spanje
iets voor Stuart, er was zeker niets voor Oranje van te hopen.
Karei zelf zag dat in en trok er onversaagd rijn eigen con
clusie uit. In December 1656, toen de Prinses Royaal juist op
haar terugreis uit Frankrijk zich te Brugge ophield, verzocht
hij de Spaanse regering door haar gezant in Den Haag aan de
Staten een samengaan van de RepubUek met Spanje en Stuart
tegen Engeland, Frankrijk en Zweden te doen voorstellen met
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bijvoeging van de geruststellende verzekering, dat zij geen scha
zouden lijden van de kant van het huis van Oranje, integendeel,
dat als zij de Koning met hun hulp verplichtten, hij hun niets
dan goeds zou doen K Maar er was van die voorslag in Den
Haag weinig te verwachten. De Republiek, bevrijd van de
Orangistische verwikkeling met Stuart, zag in deze dagen kans
om haar evenwichtspolitiek in de Oostzee, die nu, anders dan
in 1644/5, tegen het al te machtig geworden Zweden gericht
moest zijn, met kracht en beleid door te zetten zonder opnieuw
met Engeland in oorlog te raken ofschoon dat tot Zweden over
helde en buitendien handels- en contrabande-kwesties de ver
standhouding toch alweer vaak genoeg gespannen maakten. De
steun die Spanje en Karei II in het uitzicht konden stellen__
de een bijna even hulpbehoevend als de ander — was niet zo
schitterend dat De Witt eraan denken kon de politiek van voor
zichtigheid en geduld tegenover Engeland, die hem toch nog
net genoeg vrijheid van actie in de Oostzee het, te verlaten 2.
Karei U’s politiek was dus alweer met onvruchtbaarheid gesla1)
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7
!°U" MemOTiah to Don Juan, of which the two last were presented by
Ae Earl of Bnstol, 22 Dec. 1656. — Hiervan het tweede: „Since France,
Sweden and CromweU are themselves united against Spain, and are
endeavouring to draw the United Provinces into league with them, and the
present miers there, although sensible of their danger if CromweU prevails,
are so apprehensive of the restoration of the House of Orange to power
that they consider nothing else, the King desires that the Spanish Ambr at
the Hague may not only press reasons on behalf of his own master, but
may likewise negotiate with leading men in the name of the King of Gr
Br., and represent the benefit that would accrue to their country and
themselves from the joint protection of the two Kings, and undertake
that they shall receive no prejudice from the P. of O., but all possible
advantage from a prince so obliged as it is in their power to oblige the
King of Gr. Britain.”
2) De opmerking in het in de vorige noot aangehaalde stuk, dat de
Staten ach alleen lieten leiden door hun begeerte om Oranje buiten de
deur te houden, is dan ook zeer onbillijk en louter een uiting van partij
zucht. Ik kan het niet anders zien dan dat in deze jaren, zoals ik het
hiervóór, 168, al uitdrukte, de Oranje-Stuart-connectie weinig invloed
op de buitenlandse poUtiek van ons land had.
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gen, maar in bedoeling ging zij niettemin tegen de belangen van
Oranje in.
„ ,
Toen Mary zo zeer tegen de zin van haar broer naar * rank
rijk toog, was hij tot dat aanbod nog niet gekomen en het is
niet na te gaan of zij er ooit iets van vernomen heeft. Maar in
ieder geval had zij vrienden en raadgevers genoeg die niet wilden
ocnnpmen dat het Franse hof zich voorgoed aan de Protector
verslingerd had, en die haar bleven voorprediken dat slechts
van Frankrijk hulp voor haar zoon te verwachten was. In de
twist waartoe Karel’s Spaanse politiek in zijn familie aanleiding
gaf, koos zij dan ook met beslistheid voor haar moeder en
York partij l,2en het is waarschijnlijk genoeg dat zij met de
Franse reis, die haar financiën schromelijk in de war bracht ,
de bedoeling had haar Fransgezindheid openlijk aan den dag
te leggen.
... . ,
Overigens moet men niet altijd te diep naar de politieke be
doelingen achter haar daden vorsen. Door politiek inzicht of
beleid munt Maria Stuart, ook nu zij wat ouder geworden is,
niet uit. Driften en opwellingen beheersen haar gedrag. Haar
temperament is haar de baas, en het is voornamelijk uit licht
zinnige vermaakzucht en hoogmoed samengesteld. Er waren
andere beweegredenen voor haar vasthouden aan het reisplan
dan bezorgdheid voor de toekomst van haar zoon. Verlangen
om haar moeder weer te zien — na dertien jaar, maar ook,
waar Holland (Breda, Teylingen, Den Haag) haar zo schrik
barend verveelde, zucht naar afleiding. Men zegt dat een wild
plan om zich door de zeven jaar jongere Franse Koning ten
huwelijk te laten vragen, erbij kwam. Tot zoiets avontuurlijks
leidde de reis niet, en het moet gezegd dat uit niets blijkt dat
zij teleurgesteld was. Integendeel, „jamais je nay resu tant de
sivilité en ma vie”, schrijft zij aan Heenvliet3. Zij was m Hol
land op dat gebied niet aan veel gewoon, en de naïeve voldoe
ning geeft de maat aan van haar politiek vernuft.
Wat haar het meest ontbrak, was slag om ach bij de Hol1) Clarke, Life of James II,1, 282.
2) Rawlinson Letters, Oxford.
®) Ibidem.
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landers aangenaam te maken, en zelfs geen wens daartoe hielp
haar. Dat voor de toekomst van haar zoon Franse hulp nodig
was, of dat hij alles aan een herstelde Koning van Engeland
te danken zou hebben, dat begreep zij, maar dat er iets van de
Hollanders kon komen af te hangen, scheen haar bevatting te
boven te gaan. Het dansen en jagen en geld verkwisten dat op
de reisjes naar Spa en langs de Rijn en naar het Franse hof
te pas kwam, maakte natuurlijk op de aanhangers van het
vernederde Oranjehuis geen verheffende indruk. Het Calvinis
tische volk had de zwierigheid van Frederik Hendrik al met een
scheef oog aangezien. Maar ook in Den Haag onthield de
Prinses Royaal zich niet van toneelopvoeringen en maskerades.
Met haar tante van Bohemen, die er in weerwil van al haar
ongelukken de vrolijkheid evenmin bij ingeschoten had, schert
ste zij zeker wel onbekommerd over de dwaze predikant, die
hun onschuldig vermaak met de zonden van Sodom en
Gomorrha had gelijkgesteld 1. Maar ook minder strenge beoor
delaars dan de Calvinisten schudden soms het hoofd. Zo de
oude Sir Edward Nicholas, die zich in 1654 vol ergernis afvroeg,
hoe het mogelijk was dat de Prinses Royaal er onder de omstan
digheden van haar huis vermaak in scheppen kon een F.ngpW
komedie aan haar hof te laten opvoeren met de ongelukkige
titel A King and no King 2. Maar de Prinses was te trots om zich
ooit geweld aan te doen ten einde de gunst van het gemeen
voor zich te winnen. Zelfs invloedrijke Oranje-mannen aan zich
te verplichten oordeelde zij beneden zich. Het was een algemene
klacht. „It breaks my heart”, schrijft Hyde *, „to see how
negligent she is of old friends.” Mazarin spreekt er in de instruc
tie voor De Thou (in 1657 dus) over als iets van algemene be
kendheid. „Van nature en door haar opvoeding onder Engelsen
verwaardigt zij zich niet gaarne om aan de Nederlandse staats
lieden gunsten of vriendelijkheden te bewijzen; zij houdt dat voor
niet overeenkomstig haar rang en gelooft bovendien, dat de
vrienden van het huis van Oranje niet meer dan hun plicht doen
i)
)
)

Elisabeth van Bohemen aan Karei II, Thurloe State Papers, I, 67a.
Nicholas Papers, II, 66. Het stuk is van Beaumont en Fletcher; 1611.
Clarendon Papers, III, 174; 17 Juni 1653.
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als ze haar trouw blijven.”1 Een paar jonge Hollanders, die haar
hun opwachting maakten te Brugge, in December 1656, schrij
ven dan ook2: „Zij ontving ons op haar gewone manier,
namelijk koel, en zonder een woord te zeggen, hetgeen in de
tegenwoordige tijd niet meer behagen kan, de vorst die men
bezoekt mag nóg zo groot zijn.”
Geen wonder dat niet alle Orangisten voortgingen met wat
de Prinses zou noemen „hun plicht doen”. Meer en meer zochten
de gunst van de nieuwe machthebbers en trouwens, daarmee
volgden ze slechts het voorbeeld van de Prinses zelf en van
haar schoonmoeder, die immers allebei meer dan eens, door
hun argwaan tegen Willem Frederik gedreven, aansluiting bij
de Staten van Holland zochten. Willem Frederik zelf, de man
van de aanslag op Amsterdam, de man die om de Acte van
Seclusie de Fransen in het land had willen halen, het zich
op het eind van 1655 al bekoren door een voorspiegeling van
Holland dat men hem tot het ambt van veldmaarschalk benoe
men zou. Het kwam nooit zover, maar Willem Frederik verloor
de moed niet en liep nu vol hoop aan De Witt’s lijntje. Ook van
Renswoude, eens ijverig onder de ijverigen, horen we in 1656
dat hij het hoogtepunt van geluk zoekt in de goede gunst van
mijnheer de Raadpensionaris van Holland 3. Aan Aitzema geeft
het bericht van ’s mans afval de gelegenheid tot een ware ronde
dans in zijn gewone misanthropie: „L’intérest gouveme le
monde — pauper ubique jacet”, — al de geliefde leerstellingen
van de cynicus moeten dienst doen. „La Hollande a beaucoup
de compagnies k donner. Le jeune Prince d’Oranje est pauvre,
la Princesse Royale n’est pas ménagère”: ziedaar de sleutel
tot het geheim 4.
t) Archives, II, V, 169.
2\ Journal d’un ooyage a Paris en 1657—1658, publié par
•
Faugère; 1862. De reizigers zijn anti-Staats. Hun journaal is m het Frans
gesteld.
De Wilhem aan Huygens, Briefwisseling, R. G.
V, 255.
4) Aitzema in Thurloe State Papers, V, 700; 22 Dec. 1656. Rens
woude heeft zijn nieuwe meesters verplicht door als president van de
Staten-Generaal mee te werken tot de benoeming van Van Bevermng tot
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Met Boreel kwam het omstreeks diezelfde tijd tot een uit
barsting. Men herinnert zich, hoe gekrenkt hij was geweest,
omdat zijn zoon was voorbijgegaan voor een betrekking aan
het hof van de Prinses Royaal. Opnieuw had de Prinses nu
een betrekking, waarnaar die zoon solliciteerde — het rentmees
terschap van Steenbergen — aan een ander vergeven en zij
schrijft uit Parijs aan Heenvliet: 1 „L’ambassadeur Boreel est
fort impertinant. [Zij hebben een gesprek]. Sur quoy ill se mit
dans un teil furie que ie ne vie jamais le pareill, en me disant
que il voyoit bien qu-il m’estoit fort peu considérable, aussi
bien que les servises quil avoit randu au Roy mon Père, quil
avoit faite sans y estre obligé... Tout ce que ie luy répondois
estoit... de ne ce point mettre en une telle rage, que ie n’aimois
pas trop cela. Sur quoy il me dit n’avoire jamois resu obligation
de moy, et come cela san ala.”
De Prinses Royaal, die zo op haar rang stond, kon aan zulk
„impertinent optreden maar niet wennen. Het versterkte haar
voorkeur voor de Engelsen, ja men kan zeggen, dat zij, door de
jaren heen grieven opzamelende, eindelijk land, volk en taal
van haar zoon hartgrondig haatte2. 18 Maart 1655 schreven
de Staten van Holland aan de Prinses, die zich toen in het huis
te Teylingen ophield, dat zij vernomen hadden dat de Koning
zich daar heimelijk bij haar had begeven. Zij herinnerden haar
aan de verbodsbepalingen dienaangaande in de vrede van
Westminster en aan hun eigen resoluties van Juli en Augustus
1653 en vermaanden haar hun hieromtrent zeker bericht te ver
strekken en mee te werken dat de Koning hun grondgebied niet
zou betreden. De Koning was niet in Teylingen en de Prinses
Tresorier van de Unie, het ambt dat Holland hem beloofd had als loon
voor zijn ambassade in Engeland, maar dat de Orangistische gewesten hem
nog steeds hadden weten te onthouden.
*) 10 Maart 1656, Rawlinson Papers, Oxford.
) De Prinses Royaal, op haar elfde jaar in ons land gekomen, moest
zich tot het eind toe in het Frans met de Nederlandse regenten onder
houden. Zie b.v. Brieven van De Witt, W. H. G., II, 241, 249. Uit de
aanhaling die ik even verderop in de tekst inlas, blijkt, dat zij het Neder
lands zelfs niet gemakkelijk las.
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was hevig gekrenkt. Naar rij aan Hyde schreef 1, had rij de
brief, „een uiterst onbeleefde brief’, in het Engels laten verta
len „that I iriay the better remember it when maybe they will
not desire I should; I will send you a copy, for it deserves to
be kept. I shall do the same to Dusseldorp” — dat wil zeggen
aan de Koning. En niet alleen de Staten behandelden haar
met minder dan de haar toekomende eerbied. 8 December 1658
klaagt rij, aan Heenvliet2, dat de raad van Z. H., „ou proprement Mr. Zulecome,” Huygens dus, haar een brief had ge
schreven, „sy impertinant que ie ne man puise assez estonner.
Zij zal „la Reine ma Mère” op de hoogte doen brengen „avec
quel sorte dé gans que jay affaire en ce pays.
Een uitvloeisel van die tegenzin tegen de Hollanders was
h^ar begeerte om haar zoon zo Engels mogelijk op te voeden.
In de eerste jaren was heel rijn omgeving Engels. Als er m 1654
een goevernante aangesteld moet worden, schuift de Pnnses
Royaal dadelijk Mrs. Howard, de dochter van Lady Stanhope,
naar voren 3.'In 1658 is Lady Balcarres haar candidate voor het
ambt. De oude Prinses zag beter in dan rij, hoe weinig geschikt
een Engelse opvoeding rijn zou om Willem III aangenaam te
maken bij het Nederlandse volk. Zij trachtte in 1656 van
Mary’s afwezigheid in Parijs gebruik te maken om een paar
Hollandse heren door de Staten van Holland te doen aanwijzen
om toericht op de opvoeding te houden4. Het plan mislukte,
omdat de Staten er niet toe wilden meewerken, maar ook de
Prinses Royaal hoorde er met grote ergernis van 6. Wel slaagde
de oude Prinses er in deze zelfde tijd in om een Nederlands
predikant (Trigland, zoon van de Contra-Rem. geschiedschry>)' Clarendon Papers, III, 267.
a) Rawlinson Letters, Oxford.
3)
Thurloe State Papers, II, 284.
4) Thurloe State Papers, V, 259 5 Aitzema, VIII, 6348) 3 Maart 1656 schrijft zij aan Heenvliet, dat zij verwonderd is over
het gedrag van de Prinses Douairière in zake Pauw (een van de bedoelde
heren). Zij vervolgt: „pour le Prince Guillaume, ie croye quills santandent
fort bien, car ills ne sont que plein de fourberies”; Rawlinson Letters,
Oxford.
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ver) tot leermeester van het toen vijfjarig ventje aangesteld
te krijgen, ’t Is waar dat de Prinses Royaal grif toegaf, dat zulk
een aanstelling een gewenste indruk zou maken 1. En als in
1658 de magistraat van Leiden haar in Breda komt verzoeken
om haar zoon in hun stad ter studie te willen zenden, schrijft
zij met grote ingenomenheid aan Heenvliet over het voordeel
dat hem daarvan te wachten staat 2. Maar ook in Leiden mocht
Willem III niet onder de Engelse invloed vandaan raken. Het
was zeker wel omdat hij gehuwd was met een Engelse en onder
haar invloed stond, dat, nu er voor de opgroeiende jongen een
goevemeur nodig was, haar keus op de heer van Nassau-Zuylestein viel 3.
Tot het laatst bleef zij zich Stuart vóór Oranje voelen. De
Koning was haar Koning en zij bekende zich zijn onderdaan.
Haar hoogste eer stelde zij erin om tot zijn verheffing op de
troon haars vaders te mogen bijdragen 4 en de verheffing van
*) „Pour cela que vous me mandés touchant Mr. Triglandius, ie 1’approuve car ie croy comme vous dit [lees: dites] qun ministre flamand
plaira plus au peuple qun fransais”; aan Heenvliet uit Parijs, 18 Febr.
'56; Rawlinson Papers, Oxford.
a) Ibidem.
8) De Franse gezant beschrijft Zuylestein (geboren 1608, natuurlijke
zoon van Frederik Hendrik) bij zijn aanstelling in Febr. 1659 als Frans
gezind; Archives, II, V, 187. Hij vermeldt dan tevens, dat Amalia tegen de
keuze was. In Juni 1660 schrijft hij, dat Zuylestein onder de heerschappij
van zijn Engelse vrouw stond, die ook over het kind beschikte; a.w. 197.
Zij heette Mary Killegrew en had tot de hofhouding van de Prinses Royaal
behoord. In Jan. 1662 schrijft Wicquefort, dat ’s Prinsen goevemeur
„1’eslève tout a 1’angloise et selon la volonté du Roy d’Angleterre”; a.w.
216.
4) De voorstelling die men bij Jorissen, Fabius, enz., vindt, alsof zij
de helft van het inkomen der Oranjes aan haar broer wegschonk, schijnt
nageschreven van Green, Lives of the Princesses etc., VI, 211, en berust
voorzover ik heb kunnen nagaan, op niets. Het fortuin van de Oranjes
was door de vrijgevigheid van Frederik Hendrik en Willem II al ernstig
bezwaard. Het kostte moeite genoeg om iets te geven. Karei ontving van
zijn zuster een maandgeld van 1000 gld.; waarvan de jongste broer,
Gloucester, echter de helft moest hebben. Bij tijd en wijle, naar wij nog
zien zullen, getroostte de Prinses zich wel de grootste inspanning om voor
de een of andere onderneming een aanzienlijke som op te brengen.

J77

haar zoon kon zij ach slechts als gevolg van die verheffing
denken. Ja, eens schreef zij aan Karei ronduit, dat zij jaloers
was op zijn genegenheid voor haar zoon, want dat zij toch steeds
meer liefde moest voelen voor hem, haar broer, dan voor haar
enig kind1.
Die genegenheid waaraan zij zo hartstochtelijk uiting gaf,
was intussen onderhevig aan inzinkingen, bewaarde het tweetal
in ieder geval niet voor hooglopende onenigheden. Zo werd
bijvoorbeeld Mary’s verblijf te Brugge op haar terugreis uit
Frankrijk in December 1656 door ruzies vergald. Richtingen
van politiek beleid — Frankrijk of Spanje — mogen daar iets
mee te maken gehad hebben, die verliest men toch dra uit het
oog onder de kleine persoonlijkheden waarin al haar twisten
aanstonds verward raakten. Ditmaal verbitterde het haar boven
al, dat Karei haar meende te moeten onderhouden over het
verblijf aan haar hof van de jonge Jermyn waarvan de wereld,
naar hij zei, kwaad sprak; 2 later liep het krakeel vooral over
Lady Balcarres (ik stipte al aan dat Mary die dame goevernante van haar zoon wenste te maken), die evenals de Jermyns
tot de partij van de Koningin behoorde.
Het gekibbel verdroot Mary soms terdege en eens liet zij zich
in een brief aan Heenvliet ontvallen, dat zij „voor haar geld”
tenminste wel „goede woorden” meende te mogen verlangen.
Toch bleef zij bezield van een vurige ijver om de goede zaak te
dienen. In het begin van 1658 scheen er een ogenblik gekomen,
waarop Karei met geld iets zou kunnen uitrichten. Met de
Spanjaarden beraamde hij een inval in Engeland 3. Schepen in
Holland gehuurd moesten eerst nog naar Vlaanderen gevoerd
1) Thurloe, I, 664: „Besydes, you are so partially kind to him that I
feare at last (? feare lest) my desiring your kindness to him wil tume to
jealousie hee may take some from me; for I must assure you that I shall
obay all your commands, except that of loving him (though he is my
ownly child) above all things in this world, as long as you are m it.”
(,655?) Fabius (Leven van Willem III, 4°) maakt hier precies het omgekeerde van.
2) Ongedateerde brieven daarover bij Thurloe, I, 662 vlgg.
3)
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Clarke, Life of James II, I, 33<>-

worden. De onderneming leek hachelijk genoeg, maar de Prinses
brandde van verwachting. Aan Heenvliet schreef zij: 1 „je
voye que eest asteur le temps pour rendre le Roy servise. C’est
pourquoy ie vous prie de me mander jusques a quelle somme
d’argant vous croyés ie suis capable d’avanser.” Geen halve maat
regelen dus ditmaal. Zij spreekt ervan haar juwelen te belenen.
Zij prest Heenvliet zelfs om afstand te doen van een acte van
survivance voor het ambt van de rentmeester Vereist, die zij
hem kort tevoren had verleend. Het kostte grote moeite hem
daartoe te krijgen, maar als hij eindelijk gezwicht is voor haar
boosheid, betuigt zij hem warme dank. „Si ce neut esté un tamps
asteur oü depand absolument la ruine ou le restablissement de
nostre maison, an quoy ie désire d’assister de mon pettit pouvoir,
ie n’aurois jamais demandé ce quan tout autre tamps eut esté
si injust.” 2 De acte, naar Heenvliet zelf aantekent, werd aan de
Hertog van York gegeven, die ze liet veilen; en binnen de week
kwam er een bod van 13.000 gld. op 3.
Maar de schepen werden op hun tocht van Holland naar
Vlaanderen door de Engelsen onderschept en heel het plan lag
in duigen. Door de hopeloos slechte gang van de oorlog, die
Spanje naar vrede deed snakken, werd bovendien KareFs positie
in de Zuidelijke Nederlanden onhoudbaar. Weldra, na de val
van Duinkerken, in Juni 1658, trok hij dan ook weg, bezocht
zijn zuster te Hoogstraten en kibbelde verder over Lord en Lady
Balcarres. Maar er was toch nog een groot plan hangende, een
plan dat Mary met haar geld moest steunen. Een uitgebreide
samenzwering was op touw gezet in ’t Noorden van Engeland.
Was het om met graaf Willem Frederik omtrent bijstand hier
voor te overleggen dat Karei na zijn verblijf te Hoogstraten
een reisje in de Republiek deed ? Het schijnt dat hij op het punt
stond naar Friesland over te steken, toen Cromwell’s gezant in
Den Haag, Downing, die kort tevoren het kermisvieren van
Mary met haar andere broers al had gestoord 4, opmerkzaam
*) 31 Jan. 1658; Rawlinson Letters, Oxford.
2) 9 Maart 1658; Rawlinson Letters, Oxford.
3) Ibidem.
*) Lane aan Nicholas, Cal. St. P., Dom., 1657—’8, 349 vlg.
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op hem werd en de Staten aanspoorde hem uit te wijzen, het
geen zij deden. Maar het eind van alles was, dat de geheimen
van de samenzwering weldra bleken geregeld aan Cromwell
verraden te zijn x, en het enig resultaat van al Mary’s ijver was
acute geldnood in hzuir huishouding.
Haar intendant Oudart achtervolgde haar met lange preken.
Er waren in September geen contanten om de keuken op gang
te houden. En hoe werd dat alles nog vergald door de ondank
baarheid van Karei!
.
Want in diezelfde maand September 1658 was er een bericht
gekomen, dat na al die tegenslagen opeenmaal allerwegen de
moed verlevendigd had. Het was het bericht van de dood van
Cromwell. Het had Karei bereikt, toen hij juist van zijn uit
stapje naar Leeuwarden zo onzacht was teruggestuurd naar
Hoogstraten. En de eerste die ervan profiteerde, was Maryrs
vijandin, de oude Prinses, die op haar landgoed bij Turnhout
vlak in de buurt de zomer had doorgebracht en er Karel’s bezoe
ken en zijn tennis spelen met haar dochters aanmoedigde. Voor
men de tijd had gehad te bekomen van de schok van het grote
nieuws, was de Koning, nu toch zeker weldra een Koning met
alleen meer in naam, zo goed als verloofd met Henriette . Toen
de oude Prinses vlak daarop in Den Haag terugkwam, kon zij
niet nalaten tegenover de trotse schoondochter te triomferen.
Elle ne mantretenoit”, schrijft deze aan Heenvliet13, *„que des
plaintes que le Roy mon frère luy fit de moy. Je suis bien malheureus qui [qu’il] s’adresse a des personnes qui [qudj sgait
fort bien n’aura jamais la charité de me défandre seulement
avec la vérité.” Zo ver ging de ontstemmnig, dat zij enige tijd
later, toen er blijkbaar ook weer kwestie was over haar verhou
ding tot de jonge Jermyn, haar broer en haar Koning m een
ontboezeming tot Lady Stanhope volledig verloochende. „ J
had haar goede naam geroofd; al kwam hij terug m zijn oninkrijk, het zou haar geen voldoening geven; zij wou nooit
1)

*)

Thurloe State Papers, VII, passim.
Eva Scott, a.w., 369- Het relaas aldaar is in hoofdzaak gegrond op

onuitgegeven brieven in de Clarendon Mss.
3) 11 Oct. '58; Rawlinson Letters, Oxford.
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meer iets met hem te maken hebben, wat verandering er ook
in zijn omstandigheden kwam; zij was zijn onderdaan niet meer,
nu niet en nooit meer; zij was vrij en kon trouwen wie ze wou;
ze zou niet ontkennen dat Harry Jermyn’s liefde haar genoegen
deed, en dat zij iets voor hem voelde.” 1
Het schrikkelijk vooruitzicht van aan haar jongere schoonzus
ter, als die Koningin van Engeland zou geworden zijn, de voor
rang te moeten laten was toen al vervlogen. De geweldenaar
was dood, maar het Engelse volk maakte geen aanstalten om
zijn Koning terug te roepen. Het Protectoraat van Richard
Cromwell leek zich te zullen vestigen. En in November 1658
trok Amalia van Solms haar toestemming tot het huwelijk in, —
een daad die zij weldra zeker pijnlijk berouwd heeft.
Vooreerst was waarlijk geen van de vele tegenslagen die de
Stuarts in de jaren van hun ballingschap hadden ondervonden,
zo ontmoedigend geweest als het feit dat zij door de dood van
Cromwell niet onmiddellijk gebaat werden. En toen het met
Richard Cromwell spoedig toch misliep, toen het Protectoraat
werd afgeschaft en het Gemenebest weer ingevoerd, toen staats
greep in Engeland volgde op staatsgreep, toen diende nog de
chaotische verwarring die er hand over hand toenam maar om
te scherper te doen uitkomen, hoe ontredderd de royalistische
partij er was en hoe onmachtig de verdreven Stuarts om er
profijt van te trekken.
Tot overmaat van ellende was er ook met de zaken van het
Oranjehuis nog een ramp geschied, en dat ditmaal geheel door
Mary’s eigen onverstand. De aanspraken van de verschillende
voogden op het beheer over het prinsdom Oranje waren nooit
opgelost. De feitelijke bezitter was de goeverneur, de graaf van
Dohna, en die was geheel op de hand van de oude Prinses en
van de Keurvorst van Brandenburg. Begerig om er de uitsluiten
de zeggenschap over te krijgen, had Mary zich al in 1654 door
haar moeder laten opzetten om met de Franse regering over
1) „That she had a kindness for him”; Eva Scott, a.w., 374; aange
haald uit de Clarendon Mss in Oxford. Macray’s Calendar gaat niet ver
der dan 1657.
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de
van het prinsdom in overleg te tredenl. In 1658 had
zij de hulp van Frankrijk formeel ingeroepen — en het was
daarover dat haar twist met de oude Prinses opnieuw ontbrand
was. Frankrijk verleende die hulp met meer ijver dan belange
loosheid en het eind van het lied was dat het zich in 1660 voor
goed van het prinsdom, dat immers een enclave in Frans gebied
vormde, meester maakte. Het was een ontknoping, die iedereen
behalve de Prinses Royaal had voorzien.
Zo waren het dan sombere jaren, die laatste vóór de kans,
voor het huis van Stuart althans, keerde. Men mocht ach
vleien met de hoop dat de vrede van de Pyreneeën (de onderhandelingen begonnen in de zomer van 1659) een gunstiger
conjunctuur schiep: zou Frankrijk, nu het de handen vrij had
en machtiger verschijning in Europa maakte dan sedert lang,
niet bereid zijn iets te doen? was het niet een feit dat de val van
het Protectoraat aanstonds de betrekkingen tussen Frankrijk en
Engeland gespannen had? Maar dat waren toch maar ijdele
verwachtingen. De Nederlandse staatslieden gaven om de kansen
van Stuart nog niet veel. Eind Juni 1659 nog weigerde De Witt
aan de Prinses Royaal een nederig verzoek om haar broers
__York en Gloucester — ook maar voor enkele dagen bij zich
op het huis Honselaarsdijk te mogen houden 2. Ook Karei sleet
dat jaar nog in de Spaanse Nederlanden. De Witt dacht m
die dagen zelfs nog over een nieuw verbond met Engeland, maar

1)

Johanna Semée, Het geschil over het prinsdom Oranje, 1650—’6o,

65 vlg.
. ,
j
2) Prinses Royaal aan Heenvliet, Honselaarsdijk 29 Juni 1059= »Je
vous prie de dire 4 M. Ie Pensionnaire leur arivée icy comme 4 une personne qui m’a toujours témoignée tant de bonne volonté ; que ie luy pne
quil me veuille faire s^avoir par vous si il croyt que 1’amvée de mes freres
icy pouroit en aucune fason desplaire 4 Mess. les Etats de Holland, quand
ie luy peut assurer que se ne sera que pour fort peu de jours et que leur
intention n’est pas seulement d’approcher La Haye plus prés quils sont 4
présent.” Etc. — 1 Juli schrijft zij: Ik zie uit uw brief, dat mijn broers
hier niet kunnen blijven. „Ils sont résolue de partir dans deux jours, que
i’espère empeschera qu’on ne prene des resolution contre eux. Rawhnson
Letters, Oxford.
182

weldra werd de toestand daar toch zó dat hij het geraden achtte
een afwachtende houding aan te nemen L
En nu gaf op eenmaal het optreden van generaal Monk
richting aan de verwarring in Engeland. In Februari 1660 was
Monk feitelijk meester van Londen en kon het uitvechten met
het Lange Parlement, dat weldra plaats moest maken voor
een nieuw. Toen eerst, in April, kwam Karei in rechtstreekse
en openlijke onderhandeling met zijn volk. Onderhandeling is
het woord niet. Om met een berichtgever van De Witt te
spreken2 viel men in Engeland van het ene uiterste in het
andere, en wedijverden de partijen slechts om hem uitgebreider
macht toe te kennen. Het was duidelijk, dat de restauratie vol
komen zou zijn.
De Staten talmden niet met het verzetten van de bakens,
nu het getij verliep. Eerst had men de Koning zich al onge
stoord in Breda laten neerzetten; — hij achtte het wijzer zich
uit het gebied van zijn Spaanse weldoeners, die Duinkerken en
Jamaica, de buit van Cromwell, wel eens van hem zouden
kunnen weeromvorderen, terug te trekken. En toen in Mei tot
de restauratie officieel door de Engelse Conventie was besloten,
zonden de Staten-Generaal en de Staten van Holland onmid
dellijk deputaties naar Breda om de nieuwe heerser geluk te
wensen en hem uit te nodigen zich over Den Haag naar Enge
land te begeven. De uitnodiging werd gracieuzelijk aangenomen.
24 Mei begaf de Koning zich op weg. Een zegetocht! een schit
terende intrede in Den Haag! En na een week van feesten,
plechtigheden en complimenten vertrok hij de 2de Juni van
Scheveningen om van zijn herwonnen koninkrijk bezit te
nemen 3.
October 1659: Brieven van De Witt, W. H. G., II, 155.
Dolman; Brieven aan De Witt, I, 306.
Dit alles uitvoerig in Dr. N. Japikse, Verwikkelingen tusschen de
Republiek en Engeland van 1660—*6$.
*)
2)
*)
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8
De Restauratie (zomer ’6o) ; Mary werkt
met de macht van haar broer de Koning.
De Restauratie in Engeland bracht in de verhouding tussen
de twee landen geen essentiële verandering. De heersende partij
in de Republiek hield vast aan haar beginsel, dat men in vriend
schap met Engeland moest leven. Zij Het zich daar niet afbren
gen door de omstandigheid, dat de nieuwe machthebber in een
bizondere betrekking stond tot de pretendent naar het Stadhou
derschap. De Koning van zijn kant had een harde leerschool
doorlopen, die hem weinig illusies had gelaten omtrent rijn
medemensen en hem bij uitstek practisch had gemaakt. Hij
kan voor de Staten die hem op Cromwell’s machtwoord zo hard
handig bejegend hadden, bezwaariijk heel warme gevoelens ge
koesterd hebben. Maar voor wie koesterde hij zulke gevoelens?
De Franse regering had zich niet beter gedragen. De Spaanse
regering, die hem geholpen had — en gebruikt, had toen rijn
herstel aanstaande scheen, omgegaan met het plan hem vast
te zetten tot Duinkerken en Jamaica waren gerestitueerd. Zwe
den, Brandenburg, — allen hadden met de wolf in het bos
meegehuild. Onder de Engelsen die hem al te Breda in drom
men kwamen begroeten en hun hulde bewijzen, hoevelen waren
er niet, die zolang het succes van de overweldiger duurde aan
niets anders gedacht hadden dan hoe zich onder hèm het leven
dragehjk te maken! Als Karei de kunst niet verstaan had om
als hij wilde het verleden te vergeten, hoe zou hij ooit hebben
kunnen regeren! En hoe goed hij die kunst verstond, bHjkt wel
het treffendst uit het feit, dat hij dezelfde Downing die ak
gezant van de Protector hem nog in 1658 uit het grondgebied
van de Staten had laten wijzen, al in 1661 als koninklijk gezant
naar Den Haag terugzond. ’t Is waar dat Downing zijn vonge
meesters had verraden, vóór de ommekeer officieel bevestigd
werd, schoon niet vóór verstandige Heden hem met zekerheid
vooruitzagen *.
1)
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Zie bizon derheden bij Japikse, Verwikkelingen, H7-

Waarom zou de Koning dan, al verborg hij misschien enige
wrevel en zeker wat cynische spot in zijn hart, niet rustig met
De Witt zaken hebben gedaan? Hij had hem nodig. Zijn
toestand in Engeland zou voorlopig ver van gemakkelijk zijn,
hoe volledig het Engelse volk zich ook tot royalistische geest
drift bekeerd had. De maatschappij was er ontwricht, de finan
ciën in wanorde. De veroveringen van Cromwell, vooral Duin
kerken, werden hem door Frankrijk en Spanje beide misgund.
Een vriend op het vasteland was niet te versmaden. Veel latere
historici hebben de snelle overgang van vervolging tot eerbetoon
in de Staten gehoond en er een bewijs in gezien van hun lage
burgerlijke geest. Waarom dan niet tevens de gemakkelijkheid
gelaakt, waarmee Karei II, die in Den Haag niet karig was met
tegencomplimenten, smaad vergat als hij daar zijn voordeel in
zag? De Witt en hij bejegenden elkaar als twee nuchtere man
nen van de wereld. Voor de Hollanders was de Koning die door
zijn volk werd teruggeroepen, een ander dan de schijnkoning die
als een opgejaagd vluchteling van het ene land naar het andere
dwaalde, en Karei was verstandig genoeg om te begrijpen dat
dit zo moest zijn.
Het verleden stond dus aan een goede verstandhouding tussen
Engeland en de Republiek niet in de weg. Aanvankelijk waren
de betrekkingen zelfs hartelijker dan ze in de laatste jaren van
de Engelse Republiek waren geweest. In de Noordse kwestie,
waarin Engeland en Nederland van ongeveer 1656 af dwars
tegenover elkaar hadden gestaan, was Karei bereid met Neder
land de partij van Denemarken te kiezen. Maar de diepere gron
den van rivaliteit tussen de twee landen, die zich onder het
revolutionair regiem hadden doen gelden zo goed als onder
de twee eerste Koningen uit het huis Stuart, bestonden ook nu
nog. Zodra Karei stevig op zijn troon zat, zou zich dat voelbaar
maken, en zo de verhouding tussen de zeemogendheden niet
verslechterd was door de Restauratie, ze was ook niet verbeterd.
Op de positie en op de internationale oriëntering van de
Oranjepartij intussen had de verandering in Engeland een zeer
diepe invloed. Zij die niet zoals de heersende partij een vast
richtsnoer had in het duurzaam landsbelang, maar die in deze
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tijd van oppositie, nu geen rechtstreekse verantwoordelijkheid
haar in evenwicht kon houden, geheel door dynastieke overwe
gingen werd beheerst, sloeg van fel anti- op eenmaal m fd
pro-Engds om. Had dj tijdens de Engelse Republiek haar heil
verwacht van oorlog, nu moest zij het van innige vriendschap
hebben. De verheffing van Kard op zichzelf had trouwens haar
aanzien en haar verwachtingen al verbazend doen stijgen. Zij
was geen nul meer in het djfer der Nederlandse politiek zoals
in de afgelopen zes jaren. Daarom kon nu opnieuw haar ver
bintenis met het Engelse koningshuis zulke ernstige complicaties
in de Nederlands-Engdse betrekkingen brengen.
De regeringen, nogeens, wilden dat niet prindpieel. Noch
Karei II noch De Witt lieten zich door andere dan zuiver
nationale overwegingen leiden. Maar het bestaan in de Repu
bliek van een dynastieke partij, die zich van Engeland afhan
kelijk gevodde, was voor ons land een ernstige zwakte, was een
wapen in de hand van Engeland ieder keer dat het om totaal
andere redenen dreigde tot een handgemeen tussen de bdde
staten te komen. In zover was het ook steeds voor Engeland een
verzoeking om gereder tot agressief optreden over te gaan,
terwijl het tegelijk in de geesten der leiders van de Nederlandse
staatkunde een wantrouwen in de bedoelingen van de Engelse
Korting voedde, dat evenzeer op kritieke ogenblikken uitbar
stingen vergemakkelijken kon1.
De Witt heeft het gevaar, uit zuiver nationaal oogpunt be
schouwd, van de Engelse connectie van het Oranjehuis scherp
gezien. Het heeft zijn politiek ten opzichte van Oranje beheerst.
Hij was opgegroeid en had zijn politieke overtuigingen gevormd
in de laatste jaren van Frederik Hendrik en onder Willem II,
toen de begeerte van de Stadhouders om hun koninklijke ver
wanten te redden, daarna ze in hun macht te herstellen, voort
durend gedreigd had tot oorlog te leiden, en toen Hollands
1) In ,66a geeft Turenne in een voor D’Estrades bestemde nota de
raad om De Witt’s wantrouwen tegen Engeland te prikkelen door em
te waarschuwen dat het zich door een herstel van Oranje gezag m de
Republiek wil verschaffen: Recueil des Instructions donnies aux Ambassadeurs de Fvcntce, Hollo,ndet I* 247*
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voorstand van het nationaal belang bij vrede het aan de staats
greep van 1650 had blootgesteld. Daarna actief aan de politiek
deelnemende had hij zelf ondervonden hoe het nawerkend wan
trouwen van de republikeinse regering in Engeland de verhou
ding nog bemoeilijkte. Nu echter scholen er in de toestand moge
lijkheden van oneindig hachelijker aard. ’t Was nu geen sterk
Stadhouder meer die een zwak Koning zocht te schragen of te
herstellen, t Was een sterk Koning — of die het weldra zijn
zou — van wie men verwachten kon dat hij zou pogen zijn uit
zichzelf machteloos neefje tot Stadhouder te doen benoemen,
opdat die van hem afhangen eh hem dienen zou. Een Oranje
die als een vazal van Stuart zijn zou, dat was het nieuwe schrik
beeld dat De Witt uit de onzalige verbintenis van 1641 zag
voortspruiten. Wij zullen zien, dat het geen voortbrengsel van
zijn republikeinse verbeelding was, het hield maar al te nauw
verband met de werkelijkheid.
De Witt zag twee wijzen om het gevaar te bezweren. De ene
was om door beleid Oranje los te maken van Stuart. De andere
was om Oranje stelliger dan ooit uit iedere machtspositie in de
Republiek te weren. Pas toen, na aanvankelijk succes, de eerste
poging mislukt scheen, legde De Witt zich toe op de tweede.
Zijn politiek was er geen van vijandschap tegen Oranje door
dik en dun.
En toch, het kon niet anders of de houding van de Oranje
partij gedurende de laatste twintig jaar moest de groei van fel
anti-Orangistisch en doctrinair republicanisme bevorderd heb
ben, en zeker had ook De Witt daar zijn ruim aandeel van.
De oligarchische engheid van het stelsel van Vrijheid dat hij
en zijn vrienden verdedigden, moet ons evenwel niet doen voor
bijzien dat het misschien zijn stevigste grondslag vond in een
kerngezond nationalisme. De gebeurtenissen van 1650, toen een
Prins van Oranje op Fransen steunende en werkende voor zijn
Engelse familie 1 Holland naar het hart had getast, de dooren-door on-Nederlandse verschijning van het hof onder de Prin1) Zoals De Witt in 1662 zelf inlaste in De la Court’s Interest van
Holland, 101 ; zie Japikse, Johan de Witt, 200 (facsimile).
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ses Royaal1,2de partij-politiek om de nu weer machtige Stuart
naar de ogen te zien, hoe licht kan men dit alles als de onmiddellijke inspiratie erkennen van de theoreticus van dat nieuw
opgekomen politiek geloof, De la Court, met wie De Witt zo
hartelijk instemde. Voor De la Court was de „monarchale
partij in de Republiek in de grond een onnationale partij. De
regenten konden rekenen op „veele goede Patriotten ende op
rechte Liefhebbers der Vrijheid; als meede insonderheyd veele
voorsichtige van ouds koophandel drijvende Ingeseetenen. De
Stadhouders daarentegen zouden altijd moeten steunen op hun
soldaten en op buitenlanders, die slaafser zijn dan de Hollandse
oaxiTipnlijlcpTi 2. De la Court’s afschuw van een „eenhoofdige
Regeeringe”, die volgens hem voor Holland „een onwederopstandelijke dood” zou betekenen, doet de moderne lezer wel
ppns glimlachen, maar dat komt doordat de moderne lezer geen
besef heeft van de gevaren die de generatie van De la Court,
in een eeuw van zegevierend despotisme, voor ogen zag .
Gedurende zijn verblijf in Den Haag had de Koning zijn
neef openlijk in de gunst der Staten aanbevolen. Hij gaf wat
hij in de vergadering gezegd had op verzoek van de Raadpen
sionaris op schrift. Hij verzocht de Staten — zowel Hun Hoog1)

Hoe regenten dat opmerkten, kan men zien in de hiervóór aange

haalde brief van Schaep: blz. 165, noot 2.
2) Aanwijzing der... Gronden en Maximen (1669), 334, 322, 420,
enz. VgL nog hiervóór, 79, noot « ; - ook de volgende opmerking van
Downing, 1 Juli 1661, Japikse, a.w., bijlage Ka.: „They have made a
mie that they will preferr no forreiner” (in het leger) „a thrng never
before done in this Country, nor would now bee, but that they are lookt
upon as more inclining to the interest of the P. of O.”
*) Zie ook nog De Stadhouderlijke Regeeringe in HoUandt en WestVriesland, 1662, (anoniem; de schrijver was Uytenhage de Mist)^io6.
Daar worden de redenen opgegeven waarom men „den jegenswoordige
Prince van Orange” niet tot Stadhouder behoort te verheffen: „Ten
sesten omdat hij door de verzoecken van uytlandighe Machten van buyten
(dat waarUck bevelen zijn) gelijk als in ’t selve ampt wil ingedrongen
wesen ... Ten sevenden, omdat hij, door het groot aendeel dat hij heeft
in den welvaart en behoudenisse van vele Buyte-machten, dickwils soude
verhindert werden den dienst en welstandt deser Landen te recht en naar
vereysch te behartigen”.
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mogenden als Hun Edel Groot Mogenden — om zijn zuster en
zijn neef, „deux personnes qui me sont extrèmement chères,”
de bewijzen van hun gunst te doen gevoelen, „aux occasions
que la Princesse ma soeur vous en priera ou pour elle-même
ou pour le Prince son fils, vous asseurant que tous les effets de
votre bienveillance envers eux seront reconnus de moy, comme
si je les aurois receu en ma propre personne.” 1 Het was warm.
Het was veelomvattend. Te veelomvattend: vaag. Het leek in
niets op een ultimatum, er zaten geen dreigementen in ver
scholen, de Koning maakte zijn vriendschap niet afhankelijk van
de te bewijzen gunst. En gunst was het woord: een vrije gunst.
De aanbeveling, gelijk heel het bezoek, was een erkenning van
de soevereiniteit en van de machtspositie van de Staten.
Er was geen sprake van, dat de Koning een volksbeweging
zou gesteund hebben om de verheffing van zijn neef uit te lok
ken. Met dat oogmerk hadden sommigen hem graag van Breda
naar Zeeland zien gaan 2. Daar immers waren de regenten altijd
veel onmiddellijker gevoelig voor aandrang van het volk en een
koninklijk bezoek zou er het volk zeker gaande gemaakt hebben.
Maar Maria was ietwat huiverig voor de geestdrift van de
andere gewesten, waar de invloed van haar schoonmoeder of
van graaf Willem Frederik groter was dan de hare. Vlak voor
de Restauratie had zij weer hevige onaangenaamheden met de
Prinses-Douairière en met de Keurvorst van Brandenburg gehad
over de bezetting van Oranje door Frankrijk — waar het in
Maart eindelijk toe was gekomen —. Zij was minder dan ooit
geneigd om van haar mede-voogden raad aan te nemen, en wat
zij bovenal vreesde, was dat de andere gewesten Willem Frede
rik zouden doen aanwijzen tot luitenant als haar zoon tot het
ambt van Kapitein-Generaal „gedesigneerd” (dat is te zeggen:
voorbestemd) werd. De Witt wist handig van die verdeeldheid
onder de leiders der tegenpartij gebruik te maken. Hij gaf toe
dat er iets tot regeling van ’s Prinsen positie gedaan moest wor
den, maar schermend met het gevaar van Willem Frederik wist
*)
a)

Aitzema, IX, 863.
Japikse, Verwikkelingen, 10, noot 1.
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hij in zijn gesprekken met de Koning en de Prinses over de be
langen van het jonge Prinsje beiden te doen erkennen dat het
beter was niet op een dadelijke designatie aan te sturen 1, of
schoon hij voor de toekomst hoop gaf — op het militaire ambt
zonder het stadhouderschap wel te verstaan, want die gevaar
lijke samenvoeging waren de Vrijheidsmannen vastbesloten te
verhinderen. De Koning was er vermoedelijk niet rouwig om,
het netelig vraagstuk, dat hem niet rechtstreeks aanging, te kun
nen verschuiven2. In ieder geval was er, toen hij naar Engeland
trok, niets stelligs met De Witt afgesproken.
Nauwelijks echter was hij goed en wel daar, of de Prinses
veranderde van gedachten. Bijna tot het ogenblik toe waarop
zij zelf naar Engeland ging — eind September
hield haar
drijven tot designatie de politieke wereld te onzent in onrust.
Pas op het allerlaatst (zij wilde in geen geval met lege handen
vertrekken, noch zagen de Hollandse politici haar gaarne zo
gaan) stemde zij toe in een andere schikking.
3 De 27ste Juni had het kwartier Nijmegen het besluit aange
nomen om het daarheen te leiden, dat ter Generaliteit voorge
steld zou worden de Prins van Oranje tot Kapitein-Generaal
van de Unie te designeren. Hierin nam nu de Prinses Royaal
aanlpiHingr om door haar griffier Buysero de Raadpensionaris te
laten aanspreken over de uitvoering van ’s Konings recomman
datie. Was het de omstandigheid dat in het besluit van Nijmegen
Willem Frederik niet tot luitenant werd voorgedragen, maar
slechts om met Maurits van Nassau de rang van veldmaarschalk
te delen, wat haar moed gaf? Of had misschien vlak na ’s Ko
nings vertrek de warme en eervolle ontvangst van haarzelf en
haar zoon niet slechts in het altijd Oranjegezinde Haarlem,
maar in Amsterdam zelf, haar de mogelijkheid om De Witt
aan het wankelen te brengen al te verleidelijk nabij doen
i)

rv, 9.

Zoo schrijft De Witt zelf aan Beverweert, Brieven

.

(Scheurleer)

De Prinses Royaal zelf meende, dat de Koning met veel had aan
gedrongen „dewijl nog niet gerestablieerd was”; journaal van Buysero,
bij Van Sypesteyn, Geschiedkundige Bijdragen, I, 224*
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schijnen ? 1 Hoe dat zij, niet alleen door Buysero en in persoon
drong zij sterk bij De Witt aan, maar trachtte ook juist de
Amsterdamse regenten tegen hem in ’t geweer te brengen, toen
hij onwrikbaar bleef.
Als men de redenen leest, die de Prinses aan haar woord
voerder opgaf zoals ze door hemzelf opgetekend zijn2, dan
bevreemdt het niet dat ze De Witt niet bewogen. „Dat men
anders den Koning geen contentement zou geven,” dat is het
thema waarop zij varieert. De Witt begon met te betwisten
dat de Koning juist de designatie verlangde en herinnerde
Buysero aan de gesprekken gedurende zijn verblijf in Den Haag
gevoerd. Maar hij betoogde tevens dat de designatie op zichzelf
ongewenst was. Een beter plan vond hij, en hij was bereid daar
toe mee te werken, dat Holland de opvoeding van de Prins ter
hand zou nemen en daartoe ook geldelijk bijdragen. De redenen
die De Witt aanvoerde om te betogen dat het voor beide par
tijen, voor de Prins zowel als de Staten, beter was als men niet
verder ging dan dat, maakten op de Prinses geen indruk. De
designatie, zo zei hij, stuitte veel leden van Holland tegen de
borst, die voor de educatie te vinden zouden zijn. Waarom haar
„extorqueren” en zodoende „kwaad bloed zetten”, waarom
nieuwe „zwarigheden en divisiën” als in Prins Willem’s tijd
uitlokken, wanneer men waar het op aankwam toch met
„gemak, liefde en zoetigheid” kon bekomen. Want was het niet
zo goed als een designatie, wanneer men „Z. H. als een kind
van Staat aannam”, wanneer men zich de moeite gaf erop „te
letten, dat hij wel werd opgevoed in de costumen en manieren
van deze landen”? Maar de Prinses Royaal vond van niet en
zette haar campagne om de designatie stormenderhand te ver
overen met de grootste energie voort.
Aan de ene kant wist zij van haar broer een schrijven te ver
krijgen, dat zij dadelijk triomfantelijk aan De Witt liet voor
leggen, en waarin de Koning zich nu ook expresselijk ten gunste
*) ’t Was juist gedurende dat bezoek, dat de Franse gezant schreef
(17 Juni) : „n’y ayant plus de doubte que le Prince d’Orange rentre dans
les charges de ses pères.”; Archives, II, V, 197.
2) Van Sypesteyn, t.a.p.
*9*

van designatie (maar zonder luitenant) uitsprak. Aan de andere
kant bewerkte zij Amsterdam. De man tot wie zij ach richtte,
eerst door Buysero, daarna in persoon — 22 Juli kwam zij daar
toe opnieuw in Amsterdam —, was Comelis de Graeff van
Zuidpolsbroek, oud-burgemeester, oom van De Witt’s vrouw,
een man wiens invloed in Amsterdam groot was en die doorging
voor een van de weinigen die iets op de Raadpensionaris ver
mochten. De Graeff was een bezadigd man, een man van expe
diënten, die echt Hollandse politiek. Naar zijn raad om in de
resolutie waarin tot de educatie besloten zou worden, iets te
laten inglijden dat tenminste uitzicht op een latere verheffing
tot de hoge ambten opende, had De Witt zich reeds gevoegd.
Nu echter was De Graeff onder de pressie van Haar Konink
lijke Hoogheid, die daar geen genoegen mee nemen wou, wel
bereid geheel toe te geven, totdat hij, ontdekkende dat de
regerende burgemeesters hem niet wilden volgen en spraken van
de onwil ook van andere leden van Holland, terugkrabbelde.
De Witt van zijn kant had nog kort tevoren zijn oom aange
spoord om „met zijn wijs en voorzichtig advies H. K. H. tot het
aannemen van zijn (De Witt’s) voorslag te bewegen” ‘, en nu
Amsterdam van zijn mening bleek, viel er niet meer op te hopen
dat men hem aan het wankelen zou kunnen brengen. Mary kon
nu nog trachten hem door middel van de andere gewesten in de
Staten-Generaal aan te tasten en zodoende tot toegeven te dwin
gen. Inderdaad diende zij bij de Staten-Generaal een memorie
in, die aanleiding gaf tot een hele beweging. Friesland en Gro
ningen _ Willem Frederik vergold kwaad met goed! — ver
klaarden ach onmiddellijk voor designatie. Zeeland had
hetzelfde reeds gedaan: designatie tot Kapitein-Generaal en tot
Stadhouder. Weldra voegde ach ook Gelderland bij die groep.
Alle elementen waren aanwezig voor een felle strijd, die de
Unie een geduchte schok kon geven. Als de Prinses er ten slotte
voor terugdeinsde, was het omdat De Witt haar intussen van
een andere steun had weten te beroven.

ij
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Brieven van De Witt, W. H. G,, II, 24®*

9
Mary komt tot een vergelijk met Hol
land (eind Sept. ’6o): de educatiecommissie; M.aryfs dood (3 Jan. ’6i).
Hij had heel juist gezien dat men van de nieuwe regering
van Engeland dezelfde kracht en vastheid niet behoefde te
vrezen als die van de Protector hadden gekenmerkt x. Als gezant
was op dat ogenblik in Engeland de heer Van Beverweert, die
als trouw Hollander en tevens goed vriend van de Prinses
Royaal voor die post aangewezen had geschenen. Door hem liet
De Witt Karei II bewerken 12, en met goed gevolg. De Koning,
die zich nog van moeilijkheden omgeven vond, wilde Holland
te vriend houden. Hij zag zeker al wel aankomen, dat hij bin
nenkort bij de Staten van Holland zóu moeten aankloppen om
een lening 3. Zo liet hij zich overreden, dat de educatie alleen
toch meer in ’s Prinsen belang was. Hij ried zijn zuster, door
een van haar hofbeambten die juist uit Engeland terugkeerde,
nadrukkelijk niet dwars tegen de gezindheid van de voornaam
ste machthebbers in te gaan 4. *Mary was diep teleurgesteld 6.
Zij hoopte nog wel iets, vooral van Zeeland, dat de 7de Augus
tus een resolutie aangenomen had 6, waarvoor niet alleen de
Prinses Royaal en de Prinses Douairière, maar ook de Koning
van Engeland en de Hertog van York het hun warme dank
betuigden. Volgens die resolutie zou Zeeland ter Staten-Generaal trachten de Prins voor het Kapitein-Generaalschap gedesigneerd te krijgen. Zelf kende het hem tegen het eind van zijn
1) Hij merkte dit zelf op tot de Franse gezant; Archives, II, V, 805.
2) Brieven van De Witt (Scheurleer), IV, 12.
®) Japikse, a.w., 45 vlg.
4) Brieven van De Witt (Scheurleer), IV, 14.
B) 20 Augustus schreef zij: „I hear you are changed in your opinion
corcerning my son, which if it be true, and that you continue in it, I fear
it will be our total ruin, in this conjuncture of time that our friends are
so well disposedGreen, VI, 307.
6) Aitzema, IX, 940.
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achttiende jaar het Eerste-Edelschap van de provincie toe. En
tegelijk besloot het de Staten van Holland „op het aldervrienddijckste” uit te nodigen om tezamen met Zeeland de jonge
Prins als Stadhouder te designeren: vanouds was de Stadhou
der van de twee provincies (zo’n nauwe band bestond tussen
hen) op éen commissiebrief aangesteld. Een aanzienlijke Zeeuwse
deputatie, geleid door de Raadpensionaris, Veth, kwam in Sep
tember de Staten van Holland hierover aanspreken. Maar de
Hollanders gaven geen kamp. De grote meerderheid van de
Staten wilde van designatie niet weten. Alleen Leiden en Enkhuizen en de meerderheid der edelen, waarvan de heer van
Wimmenum de leider was, verklaarden er zich voor1).
Inmiddels was. het September geworden en het ogenblik
naderde, waarop Mary naar Engeland zou vertrekken — een
ogenblik dat zij zeker ongaarne zou verschuiven, want „de
grootste straf die mij in deze wereld kan gebeuren”, schreef tij
aan haar broer, „zou zijn hier heel mijn leven te moeten door
brengen” 2 Zij was er niet in geslaagd de Koning tot andere
gedachten te brengen, ofschoon ze niet had nagelaten hem in
te fluisteren, dat haar tegenstanders ook de zijne waren en dat
tij allerlei kwade geruchten over ’s Konings positie in zijn her
wonnen rijk uitstrooiden 3. Onder die omstandigheden durfde
tij het niet op haren en snaren zetten. Zij liet zelf aan de Hol
landse oppositie verzoeken liever toe te geven 4. Zo kwam eind
September de resolutie van Holland tot stand die, volgens De
Witt’s plan waarin De Graeffs eerste compromis-voorstel was
opgenomen, niet slechts vaststelde dat Holland de educatie van
de Prins op zich zou nemen, maar er veelbelovend, schoon vaag,
op liet volgen dat hij „als een weerdich Pant en een instrument
van groote hoope voor desen Staet nae behooren mach werden
opgetrocken ten dienste deser Landen in de ware Christelijke
i) Knoop, Johan de Witt contra Oranje, 108 (naar Amsterdamse
vroedschapsnotulen ).
*) Green, VI, 310.
*) A.w., 309.
4) Zo bericht de gezant van de Keurvorst van Brandenburg: Japikse,
a.w., 28, noot 5.
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Gereformeerde Religie in alle Princelijcke Deugden en in de
kennis van de humeuren, Rechten ende Costuymen deser Lan
den, om alsoo bequaem te worden tot bedieninge van de hooge
Charges en employen bij sijne Voorvaderen ende Bloedtverwanten op commissie van de hoochgemelte Heeren Staten van
Holland ende West-Vrieslandt bekleedt.” Tegelijk verklaarden
de Staten, dat de Acte van Seclusie, van het ogenblik af dat de
Koning hersteld en daarmee de revolutionaire staat van zaken
afgedaan was, gerekend moest worden nul en van gener waarde
te zijn geweest.
De Witt had de Prinses voorgehouden dat terwijl zij de educatie
goedschiks kon krijgen, aanhouden om de designatie een strijd
zou uitlokken die de belangen van haar zoon slechts schaden
kon. Zo noemde hij toch de ware reden van zijn eigen verzet niet.
Het komt er immers op aan waarom hij, waarom de meerder
heid van de Staten van Holland het verschil tussen de twee
oplossingen groot genoeg vond om er een strijd voor over te
hebben. Dat het er de partij van de Vrijheid enkel om te doen
geweest zou zijn de beweging tegen haar op touw gezet te
doen ontsporen en het instrument van grote hope later, als
zich de zaken misschien wat meer tot haar voordeel hadden
gekeerd, verachtelijk aan een kant te werpen, geloof ik niet.
Ik geloof dat De Witt het meende, als hij zei dat de verheffing
onvermijdelijk uit de educatie moest volgen, en ook, dat dit
inderdaad het geval was. Maar het verschil tussen een formele
belofte reeds nu en een voorbereiding zonder formele belofte
was zeer groot. Als de Staten zich tot het eerste hadden laten
pressen, zou de Prins meteen geheel en al onafhankelijk van
hen geweest zijn. Bleef het daarentegen bij de educatie, dan zou
hij toch nog steeds zijn verheffing van hen moeten verwachten
en zoveel te meer open staan voor hun invloed.
En het was niet louter hun oligarchisch republicanisme dat
de Staten van Holland tegen het overwicht van het eenhoofdig
gezag van Oranje verdedigden. Er zat ontzaglijk veel meer aan
vast. Nog steeds was de zaak van de oligarchie onafscheidelijk
van de nationale zaak. De gedesigneerde Prins en zijn voogden
zouden onafhankelijk van de Staten zijn, maar des te meer
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afhankelijk van de Koning van Engeland, aan wie de designatie
alleen te danken zou zijn geweest. Dat was het gevaar waar
De Witt tegen gewaakt had. Volgens de Franse gezant De Thou
herinnerde hij ach in deze dagen de tijd van Leicester x. Een
Engels goevemeur die met behulp van het volk en van Engelse
troepen de oligarchie had willen de kop indrukken en meteen
een voor Engeland gunstige handelspolitiek opleggen — daar
mee vergeleek hij de Prins van Oranje, neef van de Koning
van Engeland en Stadhouder-Kapitein-Generaal bij diens
gratie. Dit gevaar maakte trouwens op de hele Statenpartij
indruk 12 *en het optreden van de Prinses Royaal was uitnemend
geschikt om het fel te belichten.
Haar connectie met de Koning, ’t was altijd weer de grond ge
weest waarop zij zich stelde om haar zoons verheffing te vragen,
neen te eisen. Zij deed niet de geringste moeite om de nationale
gevoeligheid van de fiere en zelfbewuste Hollanders met wie zij
te doen had, te ontzien. Zij begreep niet dat zulk een gevoelige
heid bestond. In haar wereld was de Koning zo hoog verheven
boven de burgerlijke Staten, dat zij zich niet verklaren kon hoe
die zich tegen hem dorsten verzetten. „Ik had nooit gedacht,”
klaagt zij, „dat het mogelijk zijn zou u hersteld te zien en
tevens zoveel bittere vijanden van mijn zoon ®. Wat haarzelf
betrof, de Koning was haar Koning weer, en ook dat verborg
zij niet voor De Witt Wanneer tij in Juli met hem praat en
hij tracht haar van haar denkbeeld af te brengen, dan ant
woordt tij gedurig — De Witt zelf schrijft het aan zijn oom
De Graeff 4 —: „que c’estoit le commandement du Roy, qu’elle
1) Archives, II, V, aoo; brief van 12 Aug. 1660.
2) De Witt schrijft zelf aan Van Beverweert, 23 Juli 1660, dat hij de
Prinses had voorgehouden: „qu’il n’est nullement a propos de presser et
de forcer les inclinations de nos membres, si l’on veut éviter 1’ombrage
et la jalousie, principalement dans le temps que le Roy de la Grande
Bretagne est restably dans son throne au plus haut degré; ce que
j’appuyois par 1’expériènce de la jalousie qu’a donné le mariage de son
Altesse Royale, au grand préjudice du feu Prince Henry de glorieuse
mémoire”; Brieven (Scheurleer), IV, 8.
s) Green, VI, 309.
4) Brieven, W. H. G., II, 244. Zij sprak Frans met De Witt.
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n’oseroit s’en dispenser en la moindre circumstance.” De
voogdes van een Prins van Oranje, die het bevel van de Koning
van Engeland als haar wet erkent, — is het wonder dat De
Witt het nodig achtte voorzorgen te nemen? ’t Is waar dat de
Prinses hem en zijn partij de steun van de Koning beloofde, als
hij haar ter wille was en dreigde „dat zij anders genoodzaakt
zou zijn met den Koning over die zaak anders en nader te
delibereren; en dat mogelijk het appui dan altemaal zou kun
nen vallen aan de andere zijde, die altijd genegenheid en affectie
hebben gedragen zo voor Z. H. als voor de zaken van Z. M.” 1
Zulke dreigementen konden op De Witt niet de gewenste indruk
melken, omdat hij beter dan iemand wist dat de Koning zijn
houding niet door de ambities van zijn zuster liet bepalen en
voorshands de Hollandse Statenpartij tezeer nodig had om haar
te ontrieven. Later zou blijken, dat die partij mans genoeg was
om het bestuur van zaken in nationale zin te leiden tegen het
samengaan van Engeland en de Oranjepartij in. Daarom was
alles wat Maria met het voeren van haar trotse en dreigende
taal bereikte, dat zij er de Hollanders mee prikkelde.
In Amsterdam had zij bij de burgemeesters met haar tweede
bezoek meer bedorven dan gewonnen. „Haare Achtb.”, rappor
teert De Graeff aan De Witt, „hadden het beste gevallen niet in
deseri driftigen iver en lieten haer beduneken, dat daer luyden
mosten weesen, die Haer Hoocht. wijs maeckten, dat hoe men
resoluter ginek tegen de Staet, hoe beter uyteompst”.2
Dit was de manier niet om met Hollandse regenten om te
gaan. Maar de Prinses Royaal verviel gedurig in dezelfde fout.
Toen haar ten slotte na al haar werken en aandringen de
resolutie van Holland strekkende alleen tot educatie werd mee
gedeeld, antwoordde zij (28 September 1660) heel weinig
gracieus 3. Zij gaf haar teleurstelling te kennen, dat aan haar
verzoek om designatie niet was voldaan, en eindigde na een
kil bedankje met de verklaring dat zij de resolutie „als een
1)
steyn,
2)
®)

Zo, zegt zij tot Buysero, zal zij tot De Graeff spreken; Van Sypea.w., I, 237.
Brieven aan De Witt, W. H. G., II, a.
Aitzema, IX, 966.
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apparente inleydinge tot een verdere ende complete Resolutie
seer geeme aennam, dewelcke H. K. H. dan met verlangen sal
afwachten om daerdoor in haer hoop ende vertrouwen des te
geruster te mogen werden gestelt, ende meer ende meer geencourageert om de interessen van desen Staet ende van u Ed.
Gr. Mog. Provintie ... gedurende haer aanwesen in Engelandt
ende naederhandt allesints na haer uyterste vermogen te behertigen.” Volgens De Witt1 verraste en choqueerde dit stuk
de leden van de vergadering niet weinig. De laatste zinsnede,
zegt hij, „wordt bij velen opgevat als in zekere zin naderende
tot een dreigement dat H. K. H. de belangen van deze staat
niet bij de Koning haar broeder zou behartigen, als men haar
die meer complete resolutie niet toestond.”
Dreigementen of niet, Mana moest naar Engeland ver
trekken zonder haar zin gekregen te hebben. Dat rij, toen de
Staten van Holland voor intimidatie niet vatbaar bleken, de
moed niet had om in een louter afwijzende houding te vol
harden, bevreemdt te minder, als men bedenkt, dat de resolutie
het lokaas bevatte van een aanzienlijk jaargeld „tot uytvoeringc
van de voorschreve Educatie nae de digniteyt en waerdigheyt
van soo een IUustre Personagie, mitsgaders tot soulagement
van sijne Finantiën.” De financiën van het Oranjehuis hadden
soulagement nog steeds nodig. Karei II vond een zo be
zwaarde schatkist in rijn herwonnen rijk, dat hij aan terug
betaling van de familieschuld vooreerst niet denken kon.
Vreemd is toch het laatste besluit dat Maria, op de valreep
als ’t ware, in zake de educatie nam. Uit Helvoetsluis schreef
rij de Staten om hen te verzoeken zonder verwijl uitvoering
aan hun educatie-besluit te willen geven en zekere heren uit
hun midden met het toericht op ’s Prinsen opvoeding te willen
belasten. Het zou haar aangenaam rijn, zo verklaarde rij, als
rij daarvoor heren wilden kiezen uit dezelfde leden waaruit rij
een paar dagen tevoren enigen tot haar hadden gezonden om
i) Aan Beverweert; Brieven (Scheurleer), IV, 29; (in het Frans).
Wat de slechte indruk nog verscherpte, was dat men meende dat Sommelsdijk het stuk had opgesteld.
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haar de resolutie mee te delen. Die leden waren, behalve de
Raadpensionaris, de Ridderschap, Dordrecht, Amsterdam en
Alkmaar. Van de drie steden waren er twee trouw Staatsgezind.
In de Ridderschap zaten enige heren die voor Orangistisch
konden doorgaan, maar de twee die de Prinses met name
noemde, Beverweert en Noordwijk, hadden zich onvoorwaar
delijk bij De Witt aangesloten. Waarom noemde zij Leiden en
Enkhuizen, waarom Wimmenum niet?
De oude Prinses noemde die namen alsnog. Zij had zich de
laatste maanden, sedert Karel’s verheffing haar schoondochter
het bewind van de partij opeens in handen had gespeeld, sterk
achteraf gehouden. Zij had enkel niet onder stoelen of banken
gestoken, dat zij het drijven om designatie — er „de Regieringe
moeielijck om vallen” — afkeurde L Nu echter was zij juist uit
Duitsland teruggekomen om met de Prinses Royaal te over
leggen en toonde zich hevig ontsticht dat die, blijkbaar met
opzet haar ontwijkend, haar voor niets naar Delfshaven had
laten komen en scheep was gegaan. Zij protesteerde tegen de
nominatie waarin zij en de Keurvorst part noch deel hadden
gehad, maar de keuze der jonge Prinses was te zeer naar de
smaak van de meerderheid der Staten dan dat die ze niet
zouden hebben bevestigd.
Begreep Maria wel wat het voor de toekomst van haar zoon
kon betekenen, als zij hem zo zonder reserves aan de Staats
gezinde partij overleverde? Liet zij zich leiden door haar
fameus beginsel, dat de aanhangers van het Oranjehuis niet
ontzien behoefden te worden, aangezien die toch trouw dienen
als hun plicht erkenden? Maar kan zij gedacht hebben dat
zelfs met een volledige overgave de andere partij te winnen
was? Willem Frederik’s vrienden zochten de schuld bij haar
raadgevers, Buysero en Oudart, die evenals Heenvliet vroeger,
de machtige Staten van Holland om hun particuliere belangen
naar de ogen zagen 2.
Ondertussen had dan Holland het jonge Prinsje, de weerloze
drager van een grote toekomst, en om wie door magen, aan*j
2)

Brieven van De Witt, W. H. G., II, 303.
Van Sypesteyn, Geschiedkundige bijdragen, I, 137.
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hangers en tegenstanders zo hevig werd gestreden, vrijwel in
zijn macht, ’t Is waar dat de Commissie tot de Educatie, door
de Staten van Holland volgens Maria’s aangename voordracht
benoemd, en door hen gelast, niet aan het werk wilde tijgen
zonder een poging om de toestemming van de andere voogden
te verwerven, en zowel Weyman, de gezant van de Keurvorst,
als de oude Prinses maakten bezwaar of zochten althans uit
vluchten 1. Amalia deed zich zelfs geweld aan en schreef aan
haar schoondochter een brief, waarin zij, zonder persoonlijke
gekrenktheid te tonen, haar bezwoer de gemoederen van de
Oranjepartij te bedaren door er tenminste toe mee te werken
dat nog een regent uit Leiden — de stad waar het Prinsje nu
woonde, en vanouds Prinsgezind — aan de Commissie toege
voegd werd. Waarop Maria zo onverschillig mogelijk ant
woordde, dat het wat haar betrof goed was 2. Daarmee maakte
men op de Statenpartij natuurlijk geen indruk. Toch trachtte
Zeeland van het uitstel nog gebruik te maken om, in overleg
met Amalia natuurlijk, de andere gewesten tegen Holland’?
voorgesteld monopolie in ’t geweer te brengen 3. Toen Holland
daarom ten langen leste — ’t was eind November geworden
dreigde enkel op de machtiging der moeder voort te gaan, gaf
Amalia haars ondanks toe.
Inderdaad was de combinatie van Holland en de Stuarts te
sterk dan dat zij er met de andere gewesten veel tegen had
kunnen beginnen. Zelfs terwijl de Prinses Royaal nog op
designatie aandrong, had De Witt zich weinig om de beweging
van de andere gewesten bekommerd4. Haar afval had de
vrienden binnen en buiten Holland tegelijk verbitterd en ont
moedigd. Zeeland mocht eind November onder de aansporingen
van de Douairière weer aan ’t werk getrokken zijn, begin October hadden de Zeeuwse gedeputeerden (na hun vruchteloze

1)

Brieven van De Witt, W. H. G., II, 250.
2) japikse, a.w., bijlage VI. Dat antwoord was zelfs na overleg met
De Witt opgesteld: ald., 129.
8) Brieven van De Witt, W. H. G., II, 252.
4) Archives, II, V, 203.
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zending ingevolge de resolutie van 7 Augustus 1) Den Haag heel
slecht gemutst verlaten 2. Veth, hun Raadpensionaris, had ge
meend de Stuarts zijn hof te maken door de geleerde rede
voering waarin hij de Staten van Holland het nut van een
Stadhouder en een Kapitein-Generaal had voorgehouden 3. Een
Fries Staatsgezinde, Carel Roorda, wiens anti-Leycesterse voor
zaat van dezelfde naam de Zeeuw in zijn ijver beledigd had,
spotte nu in een open brief 4,*dat diens hovelingsdiensten hem
en zijn provincie niet veel dank werden geweten: zij kwamen
toch „in geene consideratie tot de honorable tutele ende opsicht
over den tegenwoordigen Prince van Orangien.” Wimmenum,
of inderdaad Maria hem een wenk gegeven had of niet, had
het geraden gevonden zijn submissie persoonlijk en zo volledig
mogelijk bij De Witt te maken 6. De Witt kon voldaan zijn.
De Prinses Royaal, met „sa prudence accoutumée,” 6 zou hem
wel over alle moeilijkheden heen helpen.
Maar kon die idyllische toestand duren? Zodra de verhou
ding met Karei II minder goed werd, zou ook de Prinses
Royaal minder volgzaam worden. En zo volledig had zij van
haar zoon geen afstand gedaan, of zij zou de educatie zodra
ze het verkoos nog wel in het honderd kunnen sturen. Trou
wens zelfs zonder dat de houding van de Koning nog veel
veranderd was, ontstond er tussen haar en de Commissie al
wrijving over het eerste besluit het beste dat deze, 8 December
1660, nam 7. Het was een besluit waarin de bedoeling van
1) Vgl. hiervóór 193.
2) A.w.j 306. Zij gaven van hun ontstemming blijk in een brief aan
de Prinses Royaal: Aitzema, IX, 988.
3) 10 September; Aitzema, IX, 943-963.
*) Althans bij Aitzema in 1664 gedrukt, IX, 983.
8) Het is zeker wel ironisch bedoeld als De Witt, aan De Graeff schrij
vende, dat Wimmenum beloofd had „al zijn vernuft” tot het bekeren van
de andere opposanten te zullen aanwenden, er aan toevoegt: „daermede hem Godt de Heere, gelijck UEd. bekent is, overvloedelijck begaeft
heeft”; Brieven, W. H. G., II, 243. Wimmenum had vernuft genoeg om
te zien wie de sterkste partij was.
6) Brieven, W. H. G., II, 250.
7) Japikse, a.w., 132.
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Holland om de Prins tot een goed Hollander te maken mis
schien al te duidelijk aan het licht kwam. Het was tweeledig.
Ten eerste wilde men het kind uit Leiden naar Den Haag laten
komen, onder het oog der Staten. Ten tweede wilde men rijn
goevemeur Nassau-Zuylestein op eervolle wijze uit rijn betrek
king wegwerken. Dat Zuylestein geheel onder Engelse invloed
stond, werd vroeger en later met stelligheid verzekerd. Het was
de reden waarom de Prinses Royaal haar keuze op hem ge
vestigd had 1. En het was ook de reden waarom rij nu het
denkbeeld van de Commissie lang niet gunstig opvatte. De
Commissie vond het het best de zaak „wat op sijn beloop te
laeten.” 2 *
Vóór mm er op kon terugkomen, was er in de toestand een
plotselinge verandering ingetreden. De 3de Januari 1661 (24
December 1660 O.S.) overleed Mary in Londen aan de
pokken. Zij was in haar eigen land, en waar haar broer weer
in grootheid gezeten was, niet gelukkiger geweest dan tijdens
de vernedering en de ballingschap. Bij haar aankomst was haar
de dood van haar jongste broer, Gloucester, meegedeeld — ook
hij een slachtoffer van de pokken. En toen had haar andere
broer, York, haar leven vergald door het koppig vasthouden
aan rijn huwelijk, dat nu openbaar werd, met Anna Hyde, een
gewezen „staetjuffer” van Mary,
ondraaglijke smaad!
Mary was net dertig jaar oud toen rij stierf. Op de dag van
haar dood had rij een testament getekend 4, waarbij rij haar
zoon aanbeval in de bescherming van de Koning en van de
Koningin haar moeder. „I entreat His Majesty most especially
to be a protector and tutor to hun and to his interests, by his
royal favour and influence.” De Witt verbaasde er zich over,
dat rij „niet alleen haer eenige soon geen universeel erfgenaem
had gesteld, „maer maeckt hem niet de waerde van een stuy1)

Vgl. hiervóór, 177, noot 3.
2) Japikse, a.w.% 133.
8) De Witt sympathiseerde met de Prinses Royaal in die zaak. Hij kon
zich niet begrijpen, dat de Koning dat huwelijk aanvaardde; Brieven,
H' H. G., II, 983.
*) Green, VI, 396.
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ver”; en hij voegt er wrevelig aan toe, dat zij van de Staten,
„zelf niet van die van Hollant”, aan wie zij toch „als oppervoochden bij levenden lijve haer kindt ’t eenemael overgedragen
hadde”, „geene de alderminste mentie” maakte.
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VIERDE HOOFDSTUK

DE PRINSES-DOUAIRIERE
1661—1668
1

Karei II tracht zich van de
Oranjepartij meester te maken.

De dood van de Prinses Royaal stortte alles wat omtrent de
educatie van de Prins tussen haar en de Staten van Holland
overeengekomen was, terug in het ongerede. De Witt trok het
recht der Prinses om haar aandeel in de voogdijschap over haar
zoon aan de Koning haar broer te vermaken, in twijfelx. Vol
gens rijn voorstelling waren de Staten van Holland sedert hun
aanbod van educatie aangenomen was, de „oppervoogden”
over het Prinsje, en bleven dat ook na het overlijden van de
Prinses Royaal. De Koning, de Douairière en de Keurvorst
waren op rijn best „subalterne voogden” 2. Het lijkt een weinig
houdbare stelling. De Witt oordeelde dan ook, dat dit inzicht
„met zonderlinge moderatie ende groote discretie aan de
Koning zou moeten worden aannemelijk gemaakt3, en hij hield
al dadelijk rekening met de mogelijkheid, dat men het niet eens
zou worden, in welk geval Hun Edel Groot Mogenden liever
„de handt daervan t’eenemael afftrecken” moesten „ende laeten de hooge pretendenten met den anderen hobben ende tob
ben soo ’t valt, en met het werck omspringen gelijck sij ’t verstaen.” 4 Het dilemma was weer gesteld als vóór de overeen
komst met de Prinses Royaal. Als men er de buitenlandse ver
wanten van het kind niet toe kan krijgen om „de personele
i) Brieven van De Witt, W. H. G., II, 378, 280.
») A.w., 883, 290.
8) A.w., 280.
*) A.w., 279.
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educatie van Sijne Hooch4, met ’t gene daeraen dependeert,
absolutelijck ende sonder eenige reserve de defereren ende toe
te vertrouwen aen Haer Edel Groot Mogenden” 1, zodat hij
onder hun toezicht kon opgroeien tot een betrouwbaar Hollan
der, dan was het maar beter met heel de zaak niets te doen te
hebben, maar dan ook, natuurlijk, hem uit een positie waarin
zijn buitenlandse relaties en neigingen kwaad zouden kunnen
doen, te weren.
Achteraf bezien, lijkt het al zeer onwaarschijnlijk dat „de
subalterne voogden” zich ooit goedschiks onschadelijk zouden
hebben laten maken. Maar De Witt schijnt gedacht te hebben
dat hij Karei II om de tuin kon leiden, en daartoe had hij
enige aanleiding. Oudart en Buysero — de eerste was door
Maria tot executeur benoemd — waren bereid hem, om wat
redenen dan ook, te steunen. Zij hadden de Koning niet om
zo heel veel meer te vragen dan dat hij zijn zegel zou hechten
aan wat zijn zuster bij haar leven al had besloten, een handel
wijze die met zijn aangeboren indolentie en de onverschilligheid
die hij totnogtoe ten opzichte van de zaken van zijn neefje had
betoond, niet slecht overeenkwam. Dan was er nog steeds het
lokaas van het Hollandse jaargeld voor de Prins, voor Karei II
nauwelijks minder een lokaas dan het voor de Prinses Royaal
geweest was, want het stond te voorzien, dat verzoeken om te
rugbetaling van aan hem en zijn vader voorgeschoten gelden
dringender zouden worden, als van de Staten van Holland
niets meer te verwachten was 2.
De Witt deed nog zijn uiterste best om de positie te versterken
door tot een overeenkomst met Zeeland te komen. Als Zeeland
en de andere gewesten, zo schreef hij aan zijn collega Veth 3,
eens van al hun pretenties op de voogdij afstand zouden willen
doen ten gunste van Holland, hoeveel gemakkelijker zou het

!) A.w., 278.
2) De som moest nog bepaald worden. Dat dit als een wapen in de
hand van Holland beschouwd werd, blijkt uit een uiting van De Graeff,
Brieven aan De Witt, W. H. G., II, 34.
®) 24 Jan. ’6i ; Brieven van De Witt, W. H. G., II, 280.
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vallen er ook Zijne Majesteit toe te krijgen alles aan Holland
over te laten.
Inderdaad, als de Nederlandse gewesten schouder aan schou
der stonden, zou de Koning wel moeten inzien dat zijn neef
gevaar liep heel zijn politieke toekomst te verspelen, als men
Holland tegen hem maakte. Ook al was het er de Engelsen om
te doen zelf vat op Oranje te krijgen, zij hadden de steun
van een Nederlandse partij nodig. Zeeland — dat het drin
gendste gevaar opleverde — trachtte De Witt tot solidariteit te
winnen door belofte van waarborgen dat Holland de politieke
macht van Oranje — Vere en Vlissingen! — niet tegen dat
gewest zou aanwenden, en er waren nog vrij wat andere zaken
waarin Zeeland de gunst van Holland goed kon gebruiken.
Karei zelf behoefde men niet geheel met lege handen te laten
gaan. Men kon hopen dat hij zich tevree zou stellen, als men
hem het regentschap over het prinsdom Oranje overliet, waar
van — of van de pretentie waarop, want het was onder Franse
bezetting — hij zich dadelijk had zoeken meester te maken 1.
Was er geen kans dat daarover onenigheid tussen de Koning en
de Keurvorst zou ontstaan? Op tegenstand van de Keurvorst
en de oude Prinses kon Holland in ieder geval staat maken.
Weliswaar lieten zij zich eerst heel vriendelijk uit, en naar het
schijnt, heeft De Witt zich daardoor in slaap laten wiegen. In
ieder geval was het met geen vriendelijke bedoelingen jegens
zijn plan, dat zij midden Maart hun vertegenwoordigers
— Maurits van Nassau voor Amalia en Weyman voor de Keur
vorst — naar Engeland zonden om met Karei II te overleggen.
Tot op dat tijdstip hadden de onderhandelingen met Karei,
die door Beverweert werden gevoerd, niet al te slecht gevlot.
De Koning was begonnen met 11/21 Januari de overeenkomst
die zijn zuster met de Staten van Holland had gesloten, in een
minzame brief aan de Commissie tot de Educatie te bekrachti
gen 2, een daad waarvan naderhand blijken zou dat de draag
kracht hem ontgaan was. De Commissie antwoordde wel met
1)
2)
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Brieven van De Witt, W. H. G., II, 278.
Japikse, Verwikkelingen, bijlage Vlle.

veel dankbetuigingen, maar liet met opzet na de Koning in zijn
kwaliteit van voogd te erkennen 1. Ondertussen verkende Beverweert het terrein en rapporteerde tamelijk hoopvol. Maar vóór
men met het plan van De Witt in Engeland voor den dag was
durven komen, gedroeg men er zich in Holland openlijk naar
alsof het al door alle partijen goedgekeurd was. Ik doel op een
incident dat nu met de befaamde ijzeren kist voorviel 2.
i Februari 1661 liet de Commissie tot de Educatie die op het
bureau van de Raad van Zijne Hoogheid door het Hof van
Holland in beslag nemen, voorgevend dat er op die wijze de
meeste waarborg bestond dat ze tot ’s Prinsen meerderjarigheid
toe ongeschonden zou blijven. Het was een zeer eigenmachtig
optreden, en de Keurvorst en de Douairière protesteerden dan
ook. In Engeland scheen men zich vooral aan de zaak te stoten,
zolang men vreesde dat het de bedoeling was de kist te openen
en door het oprakelen van de gebeurtenissen van 1650 een aan
tal aanzienlijke Orangisten in het verderf te storten. Met de
verzekering dat men integendeel het openen van de kist wilde
voorkomen, toonde ’s Konings voornaamste minister, de Kan
selier — nog steeds Sir Edward Hyde, maar nu tot graaf van
Clarendon verheven — zich „wel vergenoeght” 3. Maar weldra
veranderde de stemming. In Maart kwamen de gezanten van
de Keurvorst en de Douairière in Engeland. Zonder twijfel
openden eerst zij de ogen van de Koning. ’t Is waar dat men
inmiddels in Holland nog een stap verder was gegaan en dat
de Staten van Holland, juist bijeengekomen, de 9de Maart
de ijzeren kist van het Hof van Holland hadden laten weghalen
en op hun eigen Griffie plaatsen.
In ieder geval zag Karei eerst nu in, wat heel dit bedrijf
betekende — namelijk dat hun Edel Groot Mogenden zichzelf
als „oppervoogden” beschouwden en het niet nodig vonden de
uitslag van besprekingen met hem af te wachten. De protesten
die hij nu liet inbrengen, waren niet mals. Clarendon zei rond*)
2)
3)

A.w. 135.
Fruin, Verspreide Geschriften, IV, 149 vlgg. Vgl. hiervóór, 87, 9a.
Brieven van De Witt (Scheurleer), IV, 94.
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uit aan de gezanten der Staten, dat hij de Koning nog nooit
„zo vergramd” had gezien 1. Er was nu geen denken meer
aan, dat De Witt van zijn verstandhouding met Oudart en
Buysero partij zou kunnen trekken. Integendeel, tegen niemand
richtte de woede van de Koning ach scherper dan tegen Oudart
die hem de brief van n/21 Januari had laten tekenen en
Willem Frederik en zijn aanhangers wensten zich geluk, dat de
valse dienaars ontmaskerd waren 2. Maar tegen heel het op
treden van de Staten en tegen De Witt zelf barstten nu op
eenmaal grieven los. Niets was er nog voor de Prins gedaan,
niets was er terechtgekomen van de beloften in Den Haag aan
de Koning afgelegd. De taal die de Kanselier tot de gezanten
voerde, was hevig geprikkeld, dreigend, hooghartig.
Inderdaad zat er veel meer achter dan verstoordheid over
de voogdijkwestie alleen. In de maanden die sedert de compli
menten in Breda en in Den Haag waren verlopen, was er in
de verhouding tussen Karei II en de Staten veel veranderd.
Had de Koning zich eerst onzeker genoeg van zijn positie ge
voeld om zich aan de vriendschap van Holland gelegen te laten
liggen, de Staten van hun kant hadden gehoopt, dat zij hem
bereid zouden vinden tot een verzachting van de vinnige han
delspolitiek die onder het republikeins bewind was ingevoerd.
Dat beschouwde de leidende partij te onzent steeds als het voor
naamste punt in onze verhouding tot Engeland, en om dat te
verkrijgen was zij zelfs niet ongeneigd in het verbond waarover
in Den Haag al vaag gesproken was, een belofte van steun
ook tegen mogelijke binnenlandse vijanden van de Koning op
te nemen. De heer Beverweert, die wij al over de zaken van de
Prins van Oranje met de Koning in gesprek zagen, was dan
ook zo spoedig mogelijk overgezonden als voorbode van een
ambassade tot het voeren van onderhandelingen over dat ver
bond. Zijn collega’s evenwel hadden ongelukkiglijk heel lang
op zich laten wachten. Pas in November 1660 kwamen de heren
1) Japikse, a.w., bijlage VII. Brief van Beverweert en Van Hoorn aan
de Staten van Holland, 25 Maart 1661.
2) Van Sypesteyn, Geschiedkundige bijdragen, I, 157.
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Van Hoorn van Amsterdam, Van Goch uit Zeeland en Ripperda uit Groningen in Londen aan. Zij moesten als loon voor
het politiek verbond een handelsverdrag zien te verkrijgen,
waarin evenals in de schone plannen van een jaar of tien tevo
ren de vrije concurrentie zou zijn gewaarborgd.
Maar nog vóór hun instructie was vastgesteld, had men al
kunnen zien dat ze niet voor uitvoering vatbaar zou zijn. In
September 1660 was de Acte van Navigatie hernieuwd. Hoe
slecht aan de Acte ook de hand was gehouden, de Hollandse
kooplieden haatten haar hartgrondig en vooral, deze daad be
wees dat de geest van naijver die de Engelse handelsstand jegens
de onze bezielde, zich al dadelijk van de nieuwe regering had
meester gemaakt. De Koning mocht de Hollanders te vriend
willen houden, hij kon geen economische concessies doen. Hij
mocht trachten het bewind van de overweldiger ongedaan te
maken, al heel spoedig voelde hij de eeuwige vergelijking, die
lang niet altijd in zijn voordeel uitviel, als een verwijt, als een
aansporing. Vooral de City had niet vergeten hoezeer haar
bizondere belangen onder het Gemenebest gediend plachten te
worden, en Karei voelde dat het zijn eer te na zou zijn als hij
minder krachtig voor Engeland’s handel en scheepvaart in
verre gewesten opkwam, ’t Is waar dat een bezadigd man als
Clarendon hem voortdurend in herinnering bracht, dat de staat
van de geldmiddelen voorzichtigheid vereiste. Maar van den
aanvang af dreef een partij van geïnteresseerden tot een politiek
van twistzoeken tegenover Holland. Weldra stelde de Hertog
van York zich aan haar hoofd en in mannen als Thurloe en
Downing, die hun methoden en hun economische inzichten
onder Cromwell geleerd hadden, vond zij willige werktuigen.
Van een zeer hartelijke verstandhouding tussen Karei II en
de Staten kon onder die omstandigheden geen sprake zijn. Het
plan van de Koning om in Holland een aanzienlijke lening te
sluiten vond daar geen aanmoediging meer, toen men de Acte
van Navigatie weer uit de doden zag opwekken. De besprekin
gen in Londen waren nog vóór het eind van 1660 begonnen
een onaangenaam karakter aan te nemen, toen de Engelsen
met oude en nieuwe grieven en pretenties kwamen aandragen.
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En daarenboven wijzigden zich de internationale verhoudingen
spoedig in een zin die aan de Engels-Nederlandse vriendschap
ook geen goed deed. Portugal wendde zich tot Karei II om
bijstand tegen Spanje, dat dreigde het geheel te zullen over
weldigen nu Frankrijk bij de vrede van de Pyreneeën had moe
ten beloven het aan zijn lot over te laten. De NederlandsPortugese oorlog liep op een eind, in zover kon deze toenadering
de Staten onverschillig zijn. Maar hoe ook onze eigen OostIndische Compagnie van PortugaTs benauwenis geprofiteerd
had, het was verontrustend genoeg dat daar aan Engeland op
eens, als bruidschat voor de Infanta die Karei II nu ging huwen,
zo belangrijke koloniale aanwinsten in de schoot werden ge
worpen als Bombay en Tanger, belangrijk vooral, in de ogen
der Engelsen zelf, als aanvalspunten tegen de Nederlandse han
del. Een ogenblik kon het schijnen alsof Engeland voor deze
voordelen met een oorlog tegen Spanje zou moeten betalen.
Maar Lodewijk XIV, juist aan de voogdij van Mazarin ont
snapt, gaf Karei te verstaan dat hij hem Portugal gaarne
zag redden. Frankrijk’s duel met Spanje, met andere woor
den, was nog niet ten einde. En Spanje dorst zich niet ver
roeren.
Lodewijk had meteen — en er was misschien verband tussen
die twee zaken — aan zijn broeder van Engeland laten voor
slaan dat zij zouden samenwerken om de overmoed van de
Nederlandse Republiek te knotten. De Staten hadden tegelijk
met de bizondere ambassade naar Londen er een naar Parijs
gezonden. De regeringsverandering in Engeland en de vrede
tussen Frankrijk en Spanje hadden een nieuwe toestand in
Europa geschapen, waarin zij zich tussen de twee Koningen
van Frankrijk en van Engeland weinig op hun gemak bevon
den. Naar beider vriendschap staan, maar zo nodig de een tegen
de ander uitspelen, dat was de voor de hand liggende taktiek,
die men ook inderdaad ging beproeven. Lodewijk XIV stelde
nu aan Engeland voor, dat spel te beletten door elkaar van de
onderhandelingen met de Nederlanders getrouwelijk op de
hoogte te houden. Van die overeenkomst kwam in de praktijk
niets terecht, maar even moet het voorstel de Engelse regering
210

in de waan gebracht hebben, dat men zich alles tegen de Staten
zou kunnen veroorloven 1.
De uitbarsting van woede over de Hollandse resolutie van
9 Maart 1661 kwam dus niet alleen voort uit een plotseling
inzicht, dat De Witt getracht had zich volledig van de voogdij
over de jonge Prins meester te maken. Ontstemming over andere
kwesties mengde er zich in. Maar het besef dat men toch op de
vriendschap van de Staten niet zo zou kunnen rekenen als men
eerst gewild had, moest Karei II ook tegenover de kwestie van de
voogdij, nu de ontwikkeling der gebeurtenissen er zijn moeilijk te
boeien aandacht opeens tegen op liet botsen, anders doen staan
dan in de zomer van 1660. Hij kon er niet meer aan denken het
kind aan de Hollandse partij over te laten. Moest hij nu integen
deel de jonge Oranje niet als een kostbaar wapen in zijn eigen
hand houden voor het geval dat het tot een open breuk kwam?
Deze overwegingen bepaalden zijn houding in de onderhandelingen met de afgezanten van de Keurvorst en de Douairière. Ter
wijl de Staten van Holland, in antwoord op de protesten tegen
hun eigenmachtig optreden, op 1 April duidelijk uitspraken dat
van hun bemoeienis alleen iets goeds te verwachten was als men
hen als oppervoogden erkende, sloten de bloedverwanten een
nieuw voogdij tractaat geheel buiten hen om.
Het was, dat moet gezegd, een gematigd stuk. Men wilde de
educatie door Holland liefst niet verspelen. Men zag dat zowel
het financieel als het politiek belang van Oranje daarmee te zeer
gebaat was. Men begreep dus ook, dat de Engelse invloed niet
al te naakt aan den dag moest komen. Karei stemde er in toe
de Prinses-Douairière als waarneemster van de voogdij van
wege de bloedverwanten naarvoren te schuiven. Zover als de
Keurvorst wilde hij daarin niet gaan. Hij was Amalia sinds de
gebeurtenissen van 1658 niet al te welgezind 2. Maar hij begreep
*) De documenten waarop Clarendon’s verhaal in zijn Continuation, I,
1043, gebaseerd is, zijn te vinden in het supplement achter de Clarendon
State Papers, III. De eerste voorslag van Frankrijk werd gedaan in Maart
1661. Maar in Juni begint Clarendon zich al ernstig ongerust te maken
over de gang van de Nederlandse onderhandelingen in Frankrijk.
2) Van een huwelijk met haar dochter had hij niet meer willen horen,
volgens zijn eigen zeggen door Clarendon opgetekend (Continuation, I,
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dat een poging om rechtstreekse invloed op de politieke macht
van het Oranjehuis te behouden een averechtse uitwerking zou
hebben. Men zou de Staten van Holland dus verzoeken een
nieuwe commissie tot de educatie te benoemen. Niet alleen
moesten er heren van de Oranjegezinde steden 1 in zitten, de
Prinses-Douairière moest er toegang hebben en ook afgevaar
digden van de andere gewesten. Op die wijze zou de partij van
De Witt natuurlijk volstrekt niet meer meester zijn over de
opgroeiende Prins, en de bloedverwanten konden dus ook nog
onder elkaar afspreken, dat Van Zuylestein als goevemeur ge
handhaafd zou worden 2.
De vraag was nu nog maar, of de Staten van Holland met
die nieuwe regeling genoegen zouden nemen. Dat De Witt
daartegen zijn zou, kan men uit wat tot dusver van zijn op
vatting van deze kwestie gebleken is, gemakkelijk afleiden. Als
altijd was zijn politiek vast en klaar. Wanneer de Staten geen
waarborg hadden dat er van de Prins een goed Hollander ge
maakt zou worden, konden zij hem niet als Kind van Staat
tot de latere bekleding van het legerbevel wijden. Dan beter
de handen geheel van hem afgetrokken. Dat had De Witt meer
dan eens tot zijn vrienden uitgesproken. Dat hadden de Staten
zelf, zonder twijfel onder zijn leiding, in hun resolutie van
i April klaar laten doorschemeren. Toch, toen eindelijk in Sep
tember de nieuwe regeling aan de Staten van Holland werd
voorgesteld, kostte het grote strijd vóór zij het over een antwoord
in die geest konden eens worden.
De Oranjepartij had ach in de tussenliggende maanden duch492) „her mother having used him so ill when he proposed it.” De oude
Prinses was bitter teleurgesteld over de concessies die de afgezanten in Enge
land zich genoodzaakt zagen te doen: Briefwisseling van Huygens, R. G. P.,
V, 360.
t) Haarlem, Leiden, Enkhuizen en Rotterdam.
2) En ook de jonge Kerckhoven in zijn betrekking aan het hof. Brie
ven van De Witt (Scheurleer), IV, 142. — Later poogde Amalia weer
om Dohna, teruggekeerd uit Oranje, in de plaats van Zuylestein te drin
gen, maar de laatste liet zich niet wegwerken, rekenend op de steun van
Karei II; aldus Sommelsdijk aan Huygens, 7 Jan. 1662, Briefwisseling,
R. G. P., V, 385212

tig aangepakt. Zij was duchtig aangepakt, moet ik misschien
schrijven. Want wat de Staatsgezinden altijd gevreesd hadden,
was gebeurd. Engeland had een eerste poging gedaan om haar
voor de Prins van Oranje en tegelijk voor zichzelf in ’t geweer
te brengen. In Juni 1661 was Downing — Sir George Downing
sinds de Restauratie! — in ons land teruggekeerd als gezant
van de Koning. Zijn opdracht was zogenaamd om te bemid
delen in de vredesonderhandelingen tussen de Republiek en
Portugal. Inderdaad deed hij al zijn best om de vrede, die bij
zijn aankomst op het punt stond gesloten te worden, tegen te
houden, omdat de Staten er handelsvoordelen bij bedongen
hadden, die hem strijdig voorkwamen met Engeland’s belang.
In het algemeen moest hij volgens Clarendon’s intieme gedach
te een wakend oog houden op De Witt en Van Beverning, op
de Hollandse Statenpartij met andere woorden, die „op de
ergerlijkste manier uit de band sprongen” 1. Volgens een afzon
derlijke instructie 2 moest hij in het bizonder er bij Holland op
aandringen, dat het zich zou blijven belasten met de educatie
van de Prins van Oranje, maar onder de voorwaarden van de
regeling door de bloedverwanten getroffen. Bovendien moest hij
met de Prinses-Douairière en met de gezant van de Keurvorst
overleggen, wat men méér ten gunste van de Prins zou kunnen
vragen en om te kunnen vragen met groter kans op succes,
moest hij, steeds in samenwerking met hen, zijn uiterste best
doen om de ware vrienden van het huis van Oranje te bewaren,
om, met andere woorden, de partij bijeen te houden en te
versterken.
Downing was een man van ontembare energie. Het was de
1) Clarendon State Papers, III, Supplement, p. XLVIII: uit een onge
dateerd kattebelletje, dat de Koning en Clarendon op een zitting van de
kabinetsraad tussen elkaar op en neer lieten gaan: „Chan.: I am of opinion
that nothing is of more importance than to send away Sir G. Downing
or somebody else into Holland, both in respect of your nephew and your
own affairs, to watch De Witt and Bevering, who play the devil at present.
It will be necessary to think of it out of hand. — King: It is certainly
most necessary.”
2) Japikse a.w., bijlage VlIIb.
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eigenschap die, met zijn kennis van handelspolitiek, zijn dien
sten waardevol maakte voor zijn regering, ook al haatte men
zijn grove, onbeschofte, eigengerechtigde manieren en al ver
achtte men zijn beginselloosheid, die iets onbeschaamds had zelfs
voor de Engelsen van het Restauratie-tijdperk En toch, begin
selloos? ’t Is waar dat hij Cromwell en het Gemenebest gediend
had en verraden en nu de Koning diende met een ijver die nooit
zo schril belicht werd als toen hij in 1662 drie „koningsmoorders” in Delft wist op te lichten en half in weerwil van de
Staten naar Engeland — naar de galg — over te schepen 12.
Maar in één ding bleef Downing zich gelijk. Hij behoorde tot
de partij van de handelsimperialisten in Engeland. Holland was
voor hem de vijand. De Hollandse handel moest geknot wor
den. Gelijke voorrechten, vrijheid, dat betekende slechts, dat
de Hollanders profiteren zouden. Hun relaties, hun ervaring,
hun ontzaglijke kapitaalkracht vooral waarborgden dat. Daar
om wilde Downing altijd met driftige hartstocht de politieke
overmacht van Engeland in het spel brengen. Hij haatte de
Hollanders. Woorden van misprijzen, van afgunst en van min
achting vloeien vanzelf uit zijn pen als hij over hen schrijft.
Doorlopend stookt hij zijn lastgevers tegen hen op. Uit zijn
instructies haalt hij met de vindingrijkheid van de haat al de
chicanes die erin verscholen zitten. Men kende hem in Den
1)
Zie Clarendon’s karakteristiek van hem, Continuation, 1116.
2) Over die meer dan onverkwikkelijke geschiedenis schreef Downing
een heel aantal triomfantelijke brieven. Ik doe naast wat Dr. Japikse geeft
(a.w., 193 vlgg.) nog een aanhaling uit een brief aan Sir E. Nicholas,
Egerton 2538 (Nicholas Papers), Brits Museum; 14 Maart 1662: „Not a
thing hath happened theise many yeares that hath occasioned so much
discourse heere, saying that they are now noe longer a free countrey and
that now no man is sure heere. I am glad they are gon. When I carned
the order of their delivery to the Baillie of Delft hee said: „Mr. vous
avez atrapez Messrs les Estats: had they imagined that you could have
taken them, they would never have given you an order to doe it.
Nog
in 1672 wordt in een pamflet, Aenspraek aen de burgery van Amsterdam,
Knuttel 10562, beweerd dat de „ernsthaftigheydt en liefde tot het welvaren
van het gemeene best” van burgemeester Hooft „oock merckelijck bleeck
toen hij alleen, in de vergaderingh van Hollandt, tegensprack het trouw
loos overgeven der Engelsche Parlaments-heeren aan Douwmngh .
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Haag als een twistzoeker en al zijn diplomatieke zendingen in
ons land, onder „the usurper” (om zijn eigen woord uit later
tijd te gebruiken) zo goed als onder de Koning, spanden de
betrekkingen tot brekens toe.
Die man nu trad onmiddellijk na zijn terugkomst in Den
Haag in intieme verstandhouding met de Oranjepartij. Soort
gelijke reacties in later tijd tussen Franse gezanten en de Staats
gezinde partij hebben veel dieper indruk gemaakt op de gang
bare historische voorstelling te onzent. Voor een deel is dat
zonder twijfel een gevolg van de ophef die Willem III in 1684
van de ontdekking van relaties tussen de Amsterdamse burge
meesters en d’Avaux maakte. En toen diens Négociations in
de achttiende eeuw gepubliceerd werden, kon men het gekon
kel, dat wel zo misdadig niet was als de hartstochtelijke Stad
houder beweerde, maar dat toch een verontrustende indruk
maakt, in bizonderheden nagaan. D’Avaux werd het voorbeeld
van alle vreemde diplomaten die na hem een oppositiebeweging
tegen de leiders der Nederlandse politiek op touw wilden zetten
en in „ces coquins d’Amsterdam” zag men het type van hen
die ach daartoe lieten gebruiken. Maar vóór d’Avaux had
Downing de weg naar de vroedschappen en naar de binnen
kamers der oppositieleiders al gevonden en vóór de Amsterdam
mers hadden de Orangisten zich laten duperen, en dat door een
van de bitterste vijanden die ons volk ooit heeft gehad x. Du
peren is een zacht woord. Er waren er die zich lieten omkopen.
Van twee Friese heren, Bootsma en Van Haren, staat het vast,
dat zij Engels geld aannamen. Downing’s betrekkingen met
Bronckhorst, gedeputeerde van Gelderland, zijn ook verdacht.
En als er niet meer Hoogmogenden in de betaling van Engeland
kwamen, dan had dat, zoals de gezant zelf klaagt, geen andere
*) Nog vroeger trouwens waren, zoals wij gezien hebben (161) door
Willem Frederik alierbedenkelijkste voorstellen, die zelfs op de scheuring
van het land neerkwamen, aan Ghanut gedaan. — De geheime verstand*
houding van Frederik Hendrik en Willem II met Franse gezanten was niet
minder bedenkelijk, maar vormt een enigszins verschillend geval. Ook
wanneer zij niet met de meerderheid der Staten instemden, kan men de
Stadhouders toch moeilijk oppositieleiders noemen.
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oorzaak dan het geldgebrek van de Engelse regering1. De leden
der kleine gewesten, door Frederik Hendrik en Willem II aan
douceurs gewend, waren voor een andere betaalsheer licht te
vinden. Overigens moet men zich van het politiek effect van
buitenlands geld geen overdreven voorstelling maken 2.
Het eerste doel van die samenwerking was om de belangen
van de Prins van Oranje te bevorderen. Ook daartoe trouwens
werd de Engelse hulp niet zonder bijgedachte verleend. Zoals
Downing het uitdrukt: „the King can have no firme friendship in this Countrey without the Prince of Orange and his
restitution” 3, hetgeen men vrij maar niettemin getrouw vertalen
kan door: „de tegenwoordige regering in Den Haag verdedigt
de nationale belangen met zulk een kracht, dat het ons veel
waard zou zijn haar door een volgzamer te vervangen”. De
juistheid van die redenering zou de Oranjepartij weldra be
wijzen, want zij werkte niet slechts voor de verheffing van de
Prins met Downing samen, maar hielp hem ook, toen het met
de onderhandelingen over economische geschillen in Londen
spaak liep, om De Witt murw te krijgen en de Staten tot toe
geven te bewegen.
Vooreerst echter ging het om de Prins van Oranje. De voor
naamste man met wie Downing raadpleegde, was Sommelsdijk.
Die trachtte aanstonds zoveel mogelijk los te krijgen. Afgezien
nog van de educatiekwestie bracht hij de designatie weer naar
voren en betoogde dat alles verloren zou zijn, als de Koning van
de onderhandelingen over het verdrag geen gebruik maakte
om die door te drijven. Een verdrag met de Staten te sluiten
— „een vrede”, zoals Downing het noemt — zonder de Prins
van Oranje erin op te nemen zou smadelijk zijn voor de Koning,
’t zou zijn aanzien bij de Oranjepartij schaden, ’t zou de macht
hebbers in de Republiek in staat stellen de Prins voorgoed er
onder te houden. Zeker, Sommelsdijk vreesde, dat als men te
vroeg met die eis voor den dag kwam, De Witt de onderhan1) Deze Inzonderheden uit Downing’s onuitgegeven brieven te Oxford
bij Japikse, a.w., 183.
2) Vgl. hierna, 277 vlg.
8) Japikse, a.w., bijlage IXa.
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delingen op een ander voorwendsel zou laten afspringen. Maar
dat gevaar kon men ontgaan door eerst alles af te handelen
en dan, als heel het verdrag klaar lag, te zeggen: de Koning
zal tekenen, als de Staten de Prins designeren voor de ambten
van zijn vaderen. Het volk zou er nooit in toestemmen dat men
zijn handelsbelangen in de waagschaal stelde door een weige
ring van dat punt alleen 1.
Dit was de wijze van optreden die de Prinses Royaal altijd
verlangd had. De Nederlandse Orangisten zagen — tot hun
schade, zoals spoedig blijken zou — het vernederende van zo’n
taktiek niet in. Zij lieten nooit na te herinneren aan de Acte
van Seclusie. Daarin vonden zij een argument zowel om de
Koning aan te vuren als om de Staten van Holland het recht
van spreken te ontzeggen. Als Cromwell zijn wil had kunnen
opleggen, was het dan ’sKonings eer niet te na als hij het
niet kon ? En als de Staten onrecht hadden bedreven onder compulsie, was enige zachte drang dan een reden om te weigeren
het goed te maken ?
Nu de twee regeringen zo slecht opschoten, leek het plan
om de Prinsenpartij naar voren te dringen van Engels standpunt
uit aannemelijk genoeg. Downing was er ganselijk voor gewon
nen. Maar in Londen kwam zijn minister, Clarendon, ont
goocheld omtrent wat er van Frankrijk te verwachten viel, weer
tot een gematigder politiek terug. Volgens de Kanselier moest
men het sluiten van „een vrede” met Holland niet in gevaar
brengen: men had de ontspanning die er het gevolg van zijn
zou, te zeer nodig. Onder de invloed van die overweging kon
Clarendon zelfs beter voelen dan Sommelsdijk en de andere
Oranjemannen, hoe men met zulk optreden het nationaal gevoel
van ons volk moest kwetsen. „Ik vraag u,” zo schreef hij 2, „op
wat gronden, ’t zij politieke of zedelijke, kan de Koning bij
gelegenheid van het vernieuwen van een verbond met de Staten-Generaal eisen, dat zij een opperbevelhebber zouden kiezen
op zijn aanbeveling? Wat redevoeringen zou De Witt niet
x)
2)

Lister, a.w., III, 143. Downing aan Clarendon, 24 Juni 1661.
16/26 Aug. 1661 ; Lister, a.w., III, 167.
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kunnen houden over het onderwerp, dat de Koning van Enge
land geen vrede met hen wil maken, tenzij hij hun een Gene
raal, Admiraal en Stadhouder mag geven, die zich altijd zou
herinneren aan wie hij zijn verheffing te danken heeft!” Clarendon herinnert er de gezant dan aan, dat die zelf geschreven
heeft hoe De Witt nü reeds met zulke insinuaties de publieke
opinie tegen de Koning opzet. En hij besluit dat men zich pas
voor die zaak zal kunnen inspannen, als het verdrag gesloten
en daarmee alle wantrouwen bij het Nederlandse volk wegge
nomen is.
Dat inderdaad de publieke opinie verontrust was en dat,
meer nog dan in het vorig jaar, toen de verhouding tot Enge
land nog onbewolkt was, de ijver van de Engelsen voor Oranje
aan het aanzien van het huis en van de partij afbreuk deed,
daarvoor zijn getuigenissen te over. De Witt had Downing rond
uit gewaarschuwd, dat „foreign interposition” de zaak slechts
kon achteruit helpen1. Van Beveming had de heer Buat, die in
Engeland geweest was en hem was komen vertellen dat de
Koning niet tevreden over hem was, toegevoegd dat de Koning
baas mocht zijn in Engeland, maar dat hij aan de Staten van
Holland de wet niet had voor te schrijven. Wicquefort, die dit
de Franse staatssecretaris meedeelt2, legt er telkens en telkens
weer de nadruk op dat nu men inziet van wat gevaarlijke be
doelingen Engeland tegen de Nederlandse handel is bezield,
het volk zelf erop tegen heeft om zich van die kant een Stad
houder te laten opdringen 3.

2

De educatie springt af (30 Sept. ’6i).

De designatie liet de Engelse regering dus voorlopig rusten,
maar in de kwestie van de educatie weerde Downing ach (ik
1) Japikse, a.w., bijlage IXa.
2) Archives, II, V, 208.
3) T.a.p., 21 April 1661 : „Quand les Anglois auroyent formé un dessein de ruiner le peu d’affection qui reste icy pour la maison d’Orange,
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zei het al) geducht. Hij moest volgens zijn instructie in de zaken
van het huis van Oranje handelen in overleg met de Douairière
en met de gezant van de Keurvorst. Het kostte moeite genoeg
de laatste tot doortasten te bewegen, want de Keurvorst was
er nog minder dan Clarendon op gesteld om in onmin met de
Hollandse partij te raken. Weyman begon met pogingen om
De Witt tot concessies te bewegen. Toen dat mislukte, werkten
hij en Downing rechtstreeks op de leden van Holland, aan welks
vergadering het voogdijverdrag van de bloedverwanten nu ter
aanneming moest worden voorgelegd. Zij gingen persoonlijk
naar de meeste Hollandse steden 1 om hun zaak te bepleiten.
Hun werken moet niet zonder invloed geweest zijn.
Het spreekt trouwens vanzelf, dat zelfs met de voorwaarden
nu door de verwanten gesteld het denkbeeld van de educatie
minder aanstotelijk was dan dat van de designatie. En even
zeer, dat menigeen, afgescheiden nog van genegenheid jegens
het huis van Oranje, ervoor voelen moest om hoe dan ook
in deze belangrijke zaak tot een modus vivendi met zo aanzien
lijke buitenlandse machten als Engeland en Brandenburg te
geraken. Wij kunnen ons van de argumenten die gematigde
en welmenende mannen gebruikt moeten hebben, een denk
beeld vormen uit een paar brieven aan De Witt, een van zijn
oom De Graeff en een van de Haarlemse burgemeester Van
Thilt2. Beiden maken zich bezorgd over de verhouding tot En
geland. De Graeff meent dat er licht een verwijdering zou kun
nen ontstaan, als men zich ontsloeg van de educatie. Van Thilt,
een man die in de Staten van Holland tot de Oranjegezinden
werd gerekend, was daarom niet blind voor „de begeerlicke
ende onredelicke aert” der Engelsen. Maar hij was er enkel te
meer op uit om hen te vriend te houden met „alle mogelicke
il n’y ssauroyent mieux réussir qu’ils font. Toutes les villes mesmes qui ont
esté jusques icy dans ses intérests, déclament contre ces gens-lk, et de fait
il n’y en a pas une qui ne juge que ce n’est point 1’avantage de 1’Etat
d’avoir un général et gouverneur du pays dépendant du Roy d’Angleterre.”
*) Japikse, a.w., 152.
2) Brieven aan De Witt, W. H. G., II, 35, 38.
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ende redelicke, jae bedenckelicke middelen” — „al waer het
spenderen van eenige notable sommen”. De Graeff hoopte dat
men tot een zodanige overeenkomst omtrent de educatie zou
kunnen komen, „dat Sijn Hooch* mach sijn een bandt, waerdoor de verwijderinge tusschen [ons ende] den Coninck sooveel
doenlijck mach worden beleth.”
De Witt bejegende deze vrome wensen met zijn gewone on
verstoorbare hoffelijkheid, maar koel. De uitvallen van Clarendon tot de gezanten in Maart 1661 hadden hem gekwetst in
zijn persoonlijke eer zowel als in die van de staat en hij achtte
zich niet geroepen om er met nog meer tegemoetkomingen op
te antwoorden. De Staten, schreef hij aan De Graeff, zijn zo
ontsticht over „de rude bejegeninge, die het den heere Cancelier
belieft hadde aen de heeren Van Beverwaert ende Van Hoorn
te geven,” dat men zich enkel maar „verdacht ende onaengenaem” bij hen zou kunnen maken door op het verlenen van
een jaargeld aan de Prins aan te dringen. Wat aangaat het
denkbeeld dat Zijne Hoogheid een band zou kunnen zijn om
verwijdering tussen ons land en Engeland te voorkomen, De
Witt overwoog dat ernstig met zijn mede-gedeputeerden tot de
educatie x. Zijn conclusie was: dit zou kunnen, als men de
educatie van de Prins „effectievelijck ende metterdaet” kon
„machtig worden”. Als „ter contrarie” geen geregelde omgang
en geen geregeld toezicht mogelijk was, als de Prins „met
vremde maximes ende Engelsche grootsheydt geimbueert
werd, dan zou hij slechts kunnen „strecken tot een gedurige
occasie van misintelligentie tusschen beyde de natiën.” Men
moest daarom in zijn belang zowel als in dat van het land trach
ten alsnog de educatie oppermachtig in handen te krijgen. Lukte
dat niet, dan zou het „veyliger wesen de verschreven educatie
de voochden” (hij bedoelt de verwanten) „buyten eenich enga
gement van Hollandt, privativelijck aanbevolen te laeten, dan
door de naem van educateurs, doch sonder cracht ende effect,
op haer” (op de Staten namelijk) „te laeden de blasme van
eene quade educatie ende noch daerenboven te leggen eenich
!)
220

Brieven van De Witt, W. H. G., II, 296.

engagement tot yets, ’t welck, Sijne Hooch*- qualijck geëduceerd ende met affectie van desen Staet vervremt sijnde, voor
denselven Staet ten hoochsten schaedelijck, jae ruineus soude
connen wesen.”
De Commissie tot de Educatie volgde De Witt in alles. De
commissie ad hoe waaraan in de Statenvergadering de zaak
ten onderzoek werd opgedragen, adviseerde in zijn geest. En
toch moest men volgens Downing, die evenwel om zijn eigen
invloed groter voor te stellen mogelijk overdreef, de tegenstand
van negen steden overwinnen 1, vóór een besluit naar De Witt’s
wens genomen kon worden. Haarlem trad min of meer op als
leider van die oppositie. Enkhuizen onderscheidde zich door
hevigheid onder de vijf steden die ten slotte overbleven om te
protesteren. Het besluit dat 30 September 1661 eindelijk geno
men werd, luidde dat de Staten, ofschoon nog wel degelijk over
tuigd van hun recht op de oppervoogdij, het ongeraden vonden
om met de „Hoogestantspersonagiën” ’s Prinsen verwanten
daarover in discussie te treden en derhalve van hun recht afstand
deden en de tot dusver in zake de educatie genomen resolutiën
vernietigden.
Holland ontdeed zich dus van alle zorg en verantwoordelijk
heid voor de jonge Prins. De „Hoogestantspersonagiën” hadden
teveel gevraagd en het gevolg was dat zij niets kregen. Te ver
langen „dat Hollandt soude den Prins in sijne schulden ende
onderhoudt onder den arm grijpen ende te baet komen; ende
nochtans geen sonderlingh gesagh hebben omtrent sijne educa
tie”, dat was, zoals Aitzema zegt, „’t hayr geel ende crul willen
hebben tegelijck” 2. De oude Prinses en haar raadgevers hadden
zich misrekend. Zij „meenden door het hoog gesagh van Engelandt alles na haer [hun] sin te krijgen”, merkt diezelfde koelschrandere waarnemer op: „maar het deed contrarie werckinge” 3.
x) Japikse, Verwikkelingen, 152. Vergelijking met Aitzema, X, 85-87,
zou doen vermoeden dat Downing de oppositie belangrijker voorstelde dan
zij was.
2) X, 87.
*) X, 85.
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De educatie, waaraan zo’n ontijdig einde kwam, was eigenlijk
nog niet begonnen. De heren van de Commissie waren maar
zelden bij de Prins in Leiden geweest. Enige invloed op rijn
vorming kan het korte intermezzo nauwelijks gehad hebben. Nu
kwam hij geheel onder de hoede van rijn grootmoeder. Zijn
toekomst was onzekerder dan ooit. De Staten van Holland had
den duidelijk te kennen gegeven, dat rij hem als een particulier
persoon beschouwden en hem, nu hij blijkbaar onverbrekelijk
aan de Koning van Engeland vastzat, de weg tot de ambten van
rijn vaderen versperren zouden.

3
Het Frans verbond (Maart ’6s) ; de
Oranjepartij steunt op Engeland.

Hoeveel afbreuk het verloop van heel deze geschiedenis ook
aan het prestige van Karei II’s regering in ons land had gedaan,
hoe geprikkeld de stemming van het volk jegens de Engelsen
was en hoe bitter zelfs Amalia zelf en haar trouwste dienaren
zich uitlieten over de veeleisendheid van heel de natie en de
inhaligheid van de kliek die van de dienst der Prinses Royaal
in die van de Koning was overgegaan x, — meer dan ooit scheen
de partij op de steun van Engeland aangewezen. Van andere
mogelijke helpers was Brandenburg te voorzichtig om zich diep
met de strijd in te laten. Maar ernstiger was dat de oude con
nectie van Oranje met Frankrijk, die het samengaan van Mazarin met Cromwell overleefd had, in deze dagen aan een eind
kwam. Daartoe werkten factoren aan beide rijden.
Willem Frederik, de eigenlijke voortzetter van de Fransge
zinde traditie van Willem II, kwam sedert 1655 minder en
minder op de voorgrond. Hij was bezweken voor De Witt’s
feitelijke macht en Het zich door rijn eerzucht om veldmaarschalk
te worden nog steeds bij de neus leiden. AmaUa van Solms was
nooit zo Fransgezind geweest als de Prinses Royaal onder de
l)
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Briefwisseling van Huygens, R. G. P., V, 361.

invloed van haar moeder. Sedert Spanje haar een vijftiental
jaar tevoren door de voorspiegeling van landgoederen in de Zui
delijke Nederlanden gewonnen had voor vrede 1, hadden de
Fransen haar nooit vertrouwd, en inderdaad hield het bezit van
die landgoederen en meer misschien nog het bestaan van nog
onvoldane aanspraken haar in een zekere afhankelijkheid van
Spanje. Daar kwam nu de bezetting van het prinsdom Oranje
door Frankrijk bij, die grote ontstemming bij de oude Prinses en
haar raadgevers wekte. Huygens, in 1661 naar Parijs gezonden
om de rechten van de jonge Prins te bepleiten, was bijster slecht
te spreken over de ontvangst. „Men is hier,” schrijft hij, „midden
in de prosperiteit gansch weelderigh, ende fier boven maeten,
soodat ick aengaende ons gesagh in Orange ende wat daer aenhangt, menighte van discoursen ende trotse decisien moet ver
douwen, die ick in den Haghe niet onbeantwoordt en soude
laten” 2. En de Douairière was zo geraakt over de toon die men
in Parijs aansloeg, dat zij Huygens op het hart bond om de eer
van het huis door geen „soumissions et souplesses” te kort te
doen 3. Maar op welke wijze de afgezant zijn taak ook opvatte,
hij bereikte niets, ’t Was een eerste proefje van de nieuwe geest
die onder Lodewijk XIV in Frankrijk heerste.
’t Is waar dat de grote Koning, als hij wilde, inschikkelijk
genoeg kon zijn. Maar de Franse politiek zag haar voordeel niet
meer in het verbond met het Oranjehuis. Hoezeer Clarendon er
telkens nog op rekende dat Lodewijk mee de Prins van Oranje
bij de Staten zou steunen, daar kwam niets van. Inderdaad
moesten de Fransen toch wel, evengoed als de Staten zelf, vrezen
dat Oranje, als het ooit weer tot de politieke macht in de Repu
bliek kwam, onvermijdelijk meer op Engeland dan op Frankrijk
leunen zou, niet alleen om de familiebetrekking 4 maar ook om
1)

Vgl. hiervóór, 48.
A.w., 369.
s) T.a.p., ook Archives, II, V, 213.
4) In een memorie voor d’Estrades, toen die in 1662 naar Den Haag
ging door Turenne opgesteld, komen d'e volgende opmerkingen voor: „La
parenté proche du roi d’Angleterre avec le prince d’Orange ... lui donne
aussi beaucoup d’avantages pour avoir une grande cabale en ce pays-la
2)
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de kwestie van het prinsdom. Niemand wist beter dan Lodewijk
XTV, dat er van restitutie daarvan niets zou komen. Maar over
wegingen van algemene politiek kwamen erbij om de Franse
staatslieden een vriendschap met Nederland boven een met Enge
land te doen verkiezen, en wie vriendschap met Nederland
wilde, kon vooreerst nu eenmaal niet buiten De Witt. Het voor
stel in Maart 1661 aan Engeland gedaan om samen de Staten
partij op haar nummer te zetten, bewijst dat er aarzeling bestaan
heeft. Het bewijst tevens hoe gevaarlijk voor ons land de toestand
was, en hoezeer er ons aan gelegen moest zijn om Frankrijk van
Engeland af te trekken; als Clarendon van de steun van Frank
rijk zeker was geweest, zou hij niet zoveel moeite gedaan hebben
om rijn oorlogspartij in bedwang te houden. Maar Lodewijk
dacht aan andere dingen. Ook die waren gevaarlijk genoeg voor
de Republiek, maar voorlopig leidden rij er hem toe haar te
ontzien.
Wat hij bovenal wenste, was de voortzetting van het werk
dat in 1659 door de vrede van de Pyreneeën onderbroken was,
maar waarvoor hij tegelijkertijd met rijn huwelijk een nieuwe
aanloop genomen had: de aftakeling van de Spaanse monarchie
en in het bizonder de vermeestering van de Zuidelijke Neder
landen. Hij wist natuurlijk heel wel hoeveel ongerustheid die
plannen in ons land wekten en dat ze op den duin- ook in Enge
land op tegenstand moesten stuiten. Voor het ogenblik was De
Witt meer te duchten dan Karei II. De Spanjaarden deden hun
best in Den Haag om een verbond tot bescherming van de
Zuidelijke Nederlanden te sluiten; er werd zelfs aan de Pacifi
catie van Gent herinnerd l. Karei II daarentegen stond door het
Portugese huwelijk op slechte voet met Spanje. Bovendien werd
contre les intéréts du roi... Une des plus capitales affaires du pays est
1’établissement du prince d’Orange que je ne croirois pas mauvais, hors la
liaison qu’il a avec le roi (TAngleterre. Mais ces choses-li peuvent changer
selon les temps. Mais présentement je crois que M. d’Estrades doit
maintenir M. de Wit et sa cabale” J Recueil des instructions, Hollands,
I, «46.

t) Dit schrijft Lodewijk zelf aan zijn gezant in Engeland, d’Estrades;
zie diens Lettres et négotiations, I, 277.
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zijn geldverlegenheid zo erg, dat hij ertoe te vinden was om
Cromwell’s glorierijkste verovering. Duinkerken, aan Frankrijk te
verkopen. Lodewijk XIV wilde zich dus om De Witt’s goedge
zindheid te verkrijgen meer getroosten dan voor die van Enge
land. Als hij door hem te steunen meteen de Engelse invloed uit
de Republiek kon weren, zoveel te beter!
Wat de onderhandelingen in Parijs nog het langst ophield,
was de omstandigheid dat er in de Franse politiek jegens de
Nederlandse Republiek een nieuwe richting aan het opkomen
was. Naast de traditionele, die een samengaan met haar wenste
om de Franse oogmerken tegenover Spanje te kunnen bereiken,
was er nu die van Colbert, die in de Republiek, de handels
monopolist, evenzeer de vijand zag als Downing. Voor Colbert
ging het erom Frankrijk als handels- en koloniale mogendheid
te ontwikkelen, en dat dit ten koste van de Hollanders gaan
moest, stond voor hem vast. Met vatgeld en Compagnie du Nord
was hij een agressieve politiek begonnen, die de Staatse onder
handelaars opgegeven trachtten te krijgen. Zij slaagden daarin
maar zeer ten dele (het vatgeld werd wat verminderd). Ten
slotte kwamen de twee landen samen omdat in Frankrijk de
politieke overwegingen (Spanje isoleren) het nog wonnen van
de economische, en omdat in de Republiek de dreiging van het
Engelse handelsimperialisme nog de gevaarlijkste geacht werd.
En ’t was ook waarlijk geen kleine overwinning, dat in Maart
1662 Lodewijk de eis der Staten toestond, waar de Engelsen
hem aldoor van hadden trachten terug te houden, namelijk dat
in het Frans-Nederlands verdrag niet alleen het wederzijds grond
gebied, maar ook de Nederlandse visserijrechten op de Britse kust
zouden gewaarborgd worden. Het verbond, dat op die grondslag
tot stand kwam, leek voor de bovendrijvende partij te onzent
zowel als voor de staat een beveiliging te zijn.
Onder die politieke toenadering bleef de economische tegen
stelling bestaan en werd scherper naarmate Colbert meer rich
ting aan de Franse politiek kon geven, die hij evenwel nooit
wezenlijk beheersen zou. Wat Lodewijk zelf betreft, nogmaals,
die bedoelde met het verbond van 1662 stellig niet anders dan
de Republiek vast te leggen tegen de tijd dat de Spaanse erfenis
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openvallen zou, hetgeen gezien de zwakke gezondheid van
Philips IV en van zijn ziekelijk zoontje ieder ogenblik gebeuren
kon. Wat zou er dan met de Zuidelijke Nederlanden gebeuren?
Zelfs een man als Sommelsdijk, geholpen door de verachtelijke
behandeling die het Oranjehuis van Frankrijk ondervond, begon
nu ook het gevaar dat het land van die zijde bedreigde in te
zien1. De Witt, de vertegenwoordiger van de partij die daar al
in de dagen van Frederik Hendrik en Willem II tegen gewaar
schuwd had, was er zeker ook nu allerminst blind voor. Integen
deel. Maar bij de bestaande Europese toestand leek het onmo
gelijk er rechtstreeks front tegen te maken. Van Karei II was
tegen Frankrijk niets te verwachten. De aanbiedingen van Spanje
mogen voor ons die de verloren eenheid der Nederlanden betreu
ren een schone klank hebben, De Witt wist te goed met hoe
weinig macht en geestkracht Spanje ze gestand zou kunnen doen.
Hij beoogde met zijn Franse verbondspolitiek dus om in deze
kritieke dagen Lodewijk XIV er met een zoet lijntje toe te krijgen
zijn aanspraken tenminste op een deel van de Zuidelijke Neder
landen te laten vallen. Bleek de Koning onhandelbaar, dan
hoopte De Witt nog altijd in staat te zijn om andere combinaties
tegen hem op touw te zetten.
Maar bovenal was dus de slechte verstandhouding met Enge
land voor de leider der Nederlandse politiek een sterke prikkel
geweest om althans met Frankrijk tot een overeenkomst te ge
raken. Als wij de uitkomst aanzien en bedenken hoe over
heersend groot weldra het politieke gevaar van Franse zijde
worden zou, is de verzoeking sterk om een beleid dat het aan
de economische bedreiging uit de Engelse hoek ondergeschikt
scheen te willen maken, scherp af te keuren. Er was nu eenmaal
geen moeilijker man om aan een zoet lijntje te leiden dan Lode
wijk XIV. De Witt mocht hopen dat hij hem tegen Engeland
zou kunnen gebruiken, zo’n politiek ging de krachten van een
kleine staat, gelijk in de grond de machtige Republiek toch was,
te boven, en juist die vijandschap tussen haar en Engeland was
een zwakke stee in haar positie waarvan Lodewijk XTV vroeg
*)
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of laat zou weten te profiteren. De Witt was gedoemd het diplo
matieke spel te verliezen.
Maar dat lag aan de kaarten die het lot hem in handen gaf,
niet aan zijn inzicht of vaardigheid. Hij werd met onweerstaan
bare kracht gedreven het onmogelijke te beproeven, omdat het
land zich tussen de opstuwende territoriale macht van Frankrijk
en de handelsnaijver van Engeland in een onmogelijke positie
bevond. Als het erom ging spannen, zou het politieke gevaar dat
van Frankrijk dreigde (en dat trouwens onder de invloed van
Colbert een sterke bijmenging van economische bedoelingen
kreeg) het economische van Engeland steeds overheersen. Maar
dat wil niet zeggen dat de handelstwist met Engeland geen
levensbelangen van de staat raakte. Noodwendig moest men,
zolang het maar enigszins kon, met alle middelen trachten zijn
economische positie tegen de overvleugeling door Engeland te
beschermen, ja zelfs waar die positie nog mogelijkheden van
expansie bevatte, zoals in Voor-Indië, moest men die handhaven.
Dat in het handeldrijvend Holland, de ziel van de Republiek,
de staatslieden hun uiterste best daarvoor deden, is zo begrijpe
lijk als de werking van een natuurwet. En in de vroege jaren
zestig waren de omstandigheden er alleszins naar om hen in die
poging, hoe zeker op den duur het falen ook zijn mocht, aan te
moedigen.
Lodewijk XIV gedroeg zich tegemoetkomend en verhulde zijn
eigenlijke bedoelingen. Daartegenover eiste Engeland voor zijn
vriendschap een prijs die door geen regering met enig gevoel
van waardigheid en kracht te betalen was. De onderhandelingen
die sedert het laatst van 1660 te Londen gevoerd werden, bewe
zen wat een wrok de Engelsen tegen de Hollandse handelspoli
tiek bezielde.
Het was in de eerste maanden — zoals wij hiervóór zagen —
al duidelijk geworden dat aan een verbond niet te denken viel.
De Engelsen waren met zoveel pretenties en klachten gekomen,
dat de besprekingen meer het karakter van vredesonderhande
lingen begonnen aan te nemen, en als zodanig, met een verdrag
tot regeling van bestaande geschillen tot doel, werden zij voort
gezet. De politiek van De Witt was volstrekt niet om moeilijk227

heden met Engeland te scheppen. Integendeel, hij was de woord
voerder van de partij die altijd goede betrekkingen met Engeland
had voorgestaan, onverschillig welk régiem er heerste. Hij wilde
een beslechting van de verschillende strijdvragen dus zo graag
als iemand en was bereid tot allerlei concessies om des lieven
vredes wil. Maar aan iets wat op abdicatie leek, kon hij niet
denken. Er mochten er in de Republiek zijn die de verheffing
van de Prins aanprezen als een goedkoop middel om Engeland’s
gunst te winnen. De Witt wist beter dan die flauwhartigen dat
de verheffing op zichzelf de Koning vrij onverschillig liet: de
verheffing zou hem vooral welgevallig zijn omdat hij meende
daarmee die gehate Hollandse handelspolitiek te kunnen lam
leggen. Uit de houding van de Oranjepartij tegenover diezelfde
onderhandelingen moesten, zoals wij aanstonds zullen zien, de
Raadpensionaris en rijn vrienden wel afleiden dat er maar al te
veel grond voor die verwachting bestond.
Zo wenste De Witt zich met het Frans verbond van Maart
1662 vooral ook hierom geluk, dat hij nu nog minder toeschie
telijk tegenover Engeland behoefde te zijn. Op een oorlog be
hoefde hij het daarom niet te laten aankomen. Hij vertrouwde
er terecht op, dat Clarendon, hoe veeleisend en hoe onhandel
baar rijn agenten ook waren, voorshands daarvan zou te
rugschrikken, en dat dus enig vertoon van onverzettelijkheid
onzerzijds de onderhandelingen niet anders dan goed zou kunnen
doen.
Daarin nu werd hij gedurig belemmerd door bizondere leden
van Holland of van de Generaliteit, die de Engelsen te verstaan
gaven, dat rij nog wel meer concessies wilden doen en het nooit
tot uitersten zouden laten komen. Dit was behalve in zeer excep
tionele omstandigheden het lot van elk staatsman, Stadhouder of
Raadpensionaris, wiens taak het was de Nederlandse staatkunde
te leiden. De tuchteloze constitutie maakte dat onvermijdelijk.
Nu gaf bijvoorbeeld in Januari 1662 Amsterdam achter de
rug van De Witt' om verzekeringen aan de Engelse regering,
dat het haar op een van de betwiste punten — de eis dat
zelfs nog onbekende pretenties aan de uitspraak van scheids
rechters zouden worden onderworpen — tegemoet wilde
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komen *. Amsterdam keerde spoedig van die afdwaling terug en
schijnt voor zijn neiging tot toegeven zelfs niet ronduit in de
Staten van Holland te zijn uitgekomen 2.
Meer last in ieder geval gaf de Oranjepartij. In Augustus
1662 schreef Downing in arren moede, dat alle strubbelingen
het werk waren van de tegenstanders van de Prins van Oranje.
Diens aanhangers wilden de Koning gaarne nog verder believen,
ofschoon zij er ook niet rouwig om zouden zijn als het tot
een oorlog kwam, die zeker tot „inclusie” van de Prins zou
leiden 3. Dat is een kemachtige samenvatting van de indruk
die wij niet alleen uit zijn eigen brieven krijgen. Sommelsdijk
bijvoorbeeld, die nog steeds vertrouwelijk met de gezant ver
keerde 4, beschouwt ten slotte heel de zaak uit het oogpunt van
’s Prinsen belang. Hij schrijft aan Huygens heel voldaan, dat
de onderhandelingen met Frankrijk wel op de visserijkwestie
zullen afspringen, zodat de Staten zullen moeten inbinden
tegenover Engeland, „lequel asseurément donne beau jour pour
faire valoir a mesme temps les intérests de Monsr le Prince.” 5
De daden trouwens spreken. Op de kwestie der scheidsrechters
waren het in de Staten-Generaal Friesland en Groningen, die
het standpunt van de Nederlandse onderhandelaars wilden prijs
geven 6. Gelderland en Overijsel voegden zich bij hen. De hand
van Downing zelf is daar overal te bespeuren. Van Haren, de
man die Engels geld aannam, had Friesland bewerkt. Hij had
beloofd zijn invloed te beproeven op Van Renswoude in
Utrecht, die nog wel eens naar zijn voormalige vrienden luis
terde, terwijl Downing in Gelderland door Bronckhorst werkte.
Ook in Overijsel had hij een handlanger 7.
Naderhand komt het lot van de onderhandelingen vooral af
te hangen van een kwestie over een tweetal schepen, de Bona
x) Briefwisseling van Huygens, R. G. P., V, 383.
2) Japikse, a.w., 190.
*) A.w., *56.
4) Downing liet hem meer dan eens brieven van zijn regering lezen;
Briefwisseling van Huygens, R. G. P., V, 384 enz.
B) A.w., 406.
6) Japikse, Verwikkelingen, 179.
T) A.w., 183, 189, noot 4.
229

Esperanza en de Bon Adventure, die al dertien jaar geleden door
de Hollanders genomen waren en waarover nog steeds een pro
ces hing. Holland wilde stijf op zijn stuk staan, dat die zaak
als door het verdrag uit de weg geruimd moest worden be
schouwd. De Engeken wilden een uitzondering maken voor het
voortzetten van een begonnen proces. Daarmee werd „stoffe”
gegeven, waarschuwt De Witt, voor wie weet hoeveel meer
„diergelijcke frivole pretenaën”; maar het zijn weer diezelfde
gewesten, die het onmogelijk maken om door dreigen met het
terugroepen van de gezanten de Engelsen tot rede te brengen *.
Met grote moeite wkt De Witt in Augustus toch in de StatenGeneraal door te drijven, dat men het middel zou beproeven.
De meerderheid was zo klein mogelijk: op de keper beschouwd
waren Holland en Zeeland de enige voorstanders, de gedepu
teerden van Overijsel en Utrecht onthielden zich, die van Gro
ningen stemde met Holland en Zeeland, ofschoon zijn instructie
dat eigenlijk niet toeliet. De gemoederen waren hevig opgewon
den. De Witt werkte met particuliere brieven van Van Hoorn,
een van de gezanten in Engeland, die waarschuwde dat toegeven
enkel maar de deur zou openen voor nieuwe chicanes van de
kant van de Engeke regering 2. De landgewesten echter zeiden,
volgens Downing 3, „what dothe this businesse concern us, we
will not fall out with the King for two ships. And Jonkstall
of Freeze, who was one of the Ambassadors in England with
Beverling” [in 1654], „tould some of the principall of them of
Holland thk weeke that they looke what they do”, [dat zij wel
mogen bedenken wat zij beginnen], „for that if a breache should
happen they must not onely not expect any assktance from
them, but the contrary.” Dat was taal even geschikt om de
vastberadenheid van de Nederlandse regering te ondermijnen
ak om de Engeke tot volhouden te prikkelen.
Het verdient opmerking, dat de landgewesten het nu op geen
oorlog met Engeland wilden laten aankomen omdat zij in sche*)

A.W., 191, 331.
2) Downing aan Nicholas, o.m. ss Aug. 1663 O.S., Nicholas Papers,
Br. Mus., Egerton 3538.
3) Downing aan Nicholas, 39 Aug. 1663 O.S.; ibidem.
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pen geen belang stelden, terwijl zij in de dagen van Willem II
en daarna om diezelfde reden lichtvaardig met het denkbeeld
van een oorlog hadden gespeeld. Het is duidelijk dat in beide
gevallen de partijkwestie hun eigenlijke drijfveer was.
En nu werd de eensgezindheid van Holland ook aangetastl.
De kritieke resolutie was, hoe dan ook, door de Staten-Generaal
genomen, maar nu drongen Haarlem en Enkhuizen er op aan
dat de Staten van Holland in buitengewone vergadering bijeen
geroepen zouden worden om de zaak nogmaals in overweging
te nemen: oorlog zou, vreesden zij, van het afbreken der onderhandelingen het gevolg zijn. Haarlem en Enkhuizen behoorden
beide tot de Oranjegezinde groep in de Staten van Holland.
Burgemeester Van Thilt, van Haarlem, schreef aan De Witt, dat
men „misverstand” met Engeland vooral moest vermijden
omdat daardoor „de swackheden die in onze Republiek resideeren” opnieuw aan het licht zouden komen. Inderdaad wist
Downing van Haarlem’s weifelmoedigheid al af. En zo durfden
de Staten van Holland de lijn niet meer zo strak gespannen
houden. De gezanten in Engeland werden gemachtigd tot nog
een laatste concessie — die inderdaad alles op losse schroeven
zette. Het geschilpunt bleef feitelijk onopgelost en al kwam er
nu ook een verdrag tot stand (September 1662, geratificeerd
Januari 1663), weldra brak de twist over die twee schepen
opnieuw uit en droeg niet weinig bij tot het losbarsten van
de oorlog een paar jaar later2. Het was het werken van
Downing met de Oranjegezinden geweest, dat een afdoende
regeling onmogelijk had gemaakt.
De krachtige en onscrupuleuse leiding van Downing had de
Oranje-partij dus een tactisch succes doen behalen in weerwil
van de omstandigheid waarop ik al opmerkzaam heb gemaakt,
dat haar connectie met Engeland de aanhang van de partij
in het land stellig had verzwakt. Heel dit bedrijf wordt door
het terugdeinzen van zoveel van haar geestverwanten niet verontschuldigd. Integendeel, niets bewijst zo duidelijk, dat zij
1) Japikse, a.w., 222 vlg.
) Dr. Japikse oordeelt dat het „haast onbegrijpelijk onvoorzichtig'5
van de Staten was om deze laatste concessie te doen; a.w., 223.
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zich op de verkeerde weg bevond, als dat de brede publieke
opinie — ik zou haast zeggen de kleurloze middenstof, maar die
in de Republiek en in die tijd een onmiskenbare oranje tint
had — zich van haar afwendde K Het succes verdiende die
naam dan ook ternauwernood. De partij had haar aanzien in
den lande geen goed gedaan en de Koning van Engeland voor
wie zij zich uitgesloofd had, vergold het haar slecht.
Clarendon, zoals men zich herinnert, had geweigerd zich te
lenen tot de manoeuvre die Sommelsdijk van hem verlangde,
namelijk om het verdrag van de verheffing van de jonge Prins
afhankelijk te maken. Hij had echter veel animo aan den dag
gelegd voor een plan om De Witt op het lijf te vallen na het tot
stand komen van het verdrag. Men meende hem te kunnen
treffen door de oude geschiedenis van de onderhandelingen over
de Acte van Seclusie op te halen, meer bepaaldelijk door te
bewijzen dat hij wel degelijk Cromwell op het denkbeeld van
de uitsluiting van Oranje had gebracht. Van bewijzen, zo bleek
i) Ik maak deze opmerking, omdat Dr. Japikse . (a.w., 356) naar
aanleiding van Downing’s eigen bewering dat de Oranjemannen hem bij
zijn moeilijke onderhandelingen tegemoet hadden willen komen, een be
schouwing geeft die mijns inziens op een misvatting van de aard van partij
strijd berust. „Die scherpe tegenstelling,” schrijft hij, „ging stellig lang
niet op. Er waren er die hun land wilden verraden om door Engelschen
invloed hun wenschen ten opzichte van den Prins verwezenlijkt te krijgen,...
maar lang niet allen, die meer of minder in het geheim de verheffing van
den Prins wenschten, kon men rekenen onder de Engelsche partij immers, de
Oranjepartij was zelfs afgenomen, doordat Oranje en Engelsch op dat oogenblik scheen samen te gaan. Inderdaad; het bestuur van de Witt stond in
1663 veel krachtiger dan tevoren; er scheen een neiging tot eensgezind
heid te ontstaan onder het gevaar, dat allen van over de zee bedreigde.”
De opmerkingen in deze zinsneden vervat zijn juist. Maar de bedoeling
van de schrijver is onklaar. Hij wekt de indruk van de Oranjepartij te
willen verschonen. Maar zijn bewering, dat niet allen die het huis van
Oranje een goed hart toedroegen landverraders waren, is zo vanzelfspre
kend, dat men er niets mee bewijzen kan. Waar het op aankomt, is dat
zovelen voelden dat zij onder de omstandigheden het nationaal belang
slechts dienen konden door zich achter de Witt, achter de Staten van
Holland, te scharen. Dat kwam doordat de Oranjepartij als partij, als
politiek lichaam met een eigen ziel, in de dynastieke verwikkeling met
Stuart hopeloos verward zat.
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al spoedig, kon niets inkomen x. Dit w£is voor Downing niet
zulk een groot bezwaar. Die vond doodeenvoudig, en schreef
met zijn onnavolgbare onbeschaamdheid: „this is certaine that
as much dirt as can must bee throwne on De Witt” 2.
Zo was er in het najaar van 1661, d. w. z. na het besluit van
Holland om zich van de voogdij te ontdoen, te Kleef, tussen de
Keurvorst, de Douairière en Downing als vertegenwoordiger van
Karei II, een afspraak gemaakt dat men, zodra de onderhandelingen tussen de Staten en Engeland tot een einde waren
gebracht, een verzoek tot hen zou richten om de Prins te
designeren; met een scherpe herinnering aan de Acte van Seclusie en een duistere toespeling op de wijze waarop die tot
stand was gebracht, zou men daar kracht aan bijzetten. Maar
Downing had wel goed gezien, dat dit het paard achter de
wagen spannen was. Het ogenblik voor de aanval was nu
aangebroken. Maar het enkele feit al dat het verdrag gesloten
was betekende een versterking van De Witt’s positie, — even
als in 1654, maar toen had dan ook Cromwell, Downing’s voor
beeld, de seclusie, of althans een bindende belofte ertoe, al
binnen. En nu kwam er nog bij dat de Keurvorst zich vrijwel
uit de zaak had teruggetrokken, dat Frankrijk met de Staten
tot een verbond was gekomen, en dat de volksbeweging die De
Witt in 1660 zoveel zorg had gebaard, geheel was doodgelopen.
Vooral dat Zeeland het weer met Holland eens was geworden
(aanstonds nader daaromtrent), gaf de Statenpartij een veilig
gevoel. De oude Prinses zelf aarzelde of zij van Karei II of van
Holland het meest te verwachten had.
Onder die omstandigheden konden de Engelsen de nodige
geestkracht niet vinden om het een jaar tevoren beraamde plan
uit te voeren. De aarzelingen van de Douairière 3 waren hun
*) Japikse, a.w., 243.
2) A.w., 241, noot 5.
s) In Jan. '62 b.v. schreef Sommelsdijk, dat de oude Prinses er over
scheen te denken om de heer Van Zuylestein, die meer en meer het sym
bool van de Engelse connectie werd, van de Prins weg te nemen; Som
melsdijk was daartegen en nam blijkbaar aan, dat ook zijn correspondent
(Huygens) ertegen was; Briefwisseling van Huygens, R. G. P., V, 385. Vgl.
ook Japikse, a.w., 203.
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wel bekend en wantrouwen in haar bedoelingen vermeerderde
hun onwil om ach ten bate van de jonge Prins van Oranje
in onafzienbare onaangenaamheden te steken. Engeland deed
dus niets. En dat droeg er op zijn beurt toe bij om de ontred
dering van de Oranjepartij te voltooien en de verwachtingen
van de oude Prinses op Holland terug te richten. Zelfs in de
kwestie van Oranje ondervond zij van Engeland geen steun en
alle verzoeken om uitbetaling van de oude schulden van de
familie — de bruidschat van de Prinses Royaal, de voorschotten
door Frederik Hendrik, Willem II en zijn weduwe verstrekt —
waren aan dovemans deur geklopt.

4
De Prinses-Douairière wendt zich
tot Holland (17 Maart *63).

Zeeland was in de partijstrijd van de Republiek altijd een
strategisch punt van groot gewicht. Dat kwam doordat bij het
klein getal van de leden der provincie, zes steden, en daarvan
twee steevast op de hand van Oranje, meerderheden gemak
kelijk omgezet werden 1. Wij zagen hoezeer de heer Veth in
1660 zijn best had gedaan om zich aangenaam te maken bij de
partij, die hij meende dat nu de lakens zou kunnen uitdelen.
Maar de machtsverhoudingen hadden zich heel anders ontwik
keld dan hij verwacht had. Bovendien waren de handelskwes
ties weer op de voorgrond gekomen, die er altijd toe strekten
om Zeeland éne lijn met Holland tegen Engeland te doen trek
ken. En zo had er dan een toenadering tussen de twee provin
cies en in het bizonder tussen de twee Raadpensionarissen plaats
gehad. Er was behalve het verschil van politiek ten opzichte van
de Prins van Oranje ook een oud geschil nopens de bevoegd
heden van beide gewesten ten aanzien van hun gemeenschap
pelijke hoven van justitie. Holland gebruikte dat en ook andere
!) MUn hausse qui baisse continuel”, zoals Brasset het uitdrukt:
Archives, II, V, 210. Vgl. hiervóór, 117. — Zeeland’s 7de lid, de Eerste
Edele, d.w.z. de Prins zelf, „sliep” gedurende Willem’s minderjarigheid.
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kwesties om Zeeland op het punt van de Prins van Oranje te
doen toegeven.
Al in Februari 1662 had Downing geschreven, dat er „een
komplot” bestond om „een soort nieuwe Acte van Seclusie”
door Holland en Zeeland gezamenlijk te doen aannemen. „Grote
dingen zijn beloofd aan de Zeeuwen”. Maar, „God zij dank,
ik heb tijdig van deze combinatie vernomen, passende en krach
tige pogingen zijn te werk gesteld, en de Staten van Zeeland zijn
uiteengegaan zonder een besluit te hebben genomen” 1. Maar
Downing was heel wat ijveriger in deze zaak dan de Prinses.
Douairière, zoals Sommelsdijk klaagt. De Engelsman moest haar
aansporen om naar Zeeland te schrijven; zij liet hem de minuut
van haar brief lezen 2. *Er was toen al een accoord ontworpen
tussen De Witt en Veth, maar Vere en Vlissingen hielden de
aanneming voorlopig tegen. De heer Thibaut van Middelburg,
die altijd als Oranjegezind bekend had gestaan, steunde nu
echter de toenadering tot Holland ®, en de Douairière verzette
zich daar niet al te krachtig tegen. Als in September 1662, in
de dagen dat ook de onderhandelingen tussen de Staten en
Engeland tot een eind lopen, de Zeeuws-Hollandse besprekin
gen hervat worden, geeft Downing te verstaan dat de Prinses
Douairière getalmd heeft met haar aankomst in Den Haag
tot de twee Pensionarissen het eens geworden waren 4. Ronduit
zich verklaren schijnt zij niet gedurfd te hebben, maar de En
gelse partij voelde zich haar ontglippen.
In die atmosfeer waren in Den Haag zelfs de gedeputeerden
1) Downing to Nicholas, 3 Febr. 1662 O.S., Nicholas Papers, Br. Mus.,
Egerton 2538.
2) Briefwisseling van Huygens, R. G. P., V, 375.
®) Hendrik Thibaut, in 1652 door een Middelburgs oproer ten val ge
bracht (hiervóór, 118) werd al in 1661 door een Franse berichtgever weer
als de machtigste man in Zeeland beschreven, en die Veth als zodanig
verdrongen had. Archives, II, V, 210. — Sommelsdijk uit zich in Maart
1662 bitter over ’smans werken voor het Hollandse accoord: Briefwisse
ling van Huygens, R. G. P., V, 409.
4) Downing aan Nicholas, 2 Sept. 1662 O.S., Nicholas Papers. „Meanwhile”, besluit Downing. „De Witt makes it his businesse to gratifye them
in their personall and provinciall concemes.”
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van Vere en Vlissingen bezweken. Weliswaar werden die heren
toen zij thuis kwamen gedesavoueerd en de twee steden hielden
ratificatie van het accoord tegen. De kronkelwegen van de
politiek der oude Prinses laten zich niet altijd meer naspeuren,
maar het staat wel vast dat zij achter dat verzet zat. Burge
meester Thibaut schrijft tenminste met veel schamperheid aan
De Witt over de vreesachtigheid van de vazalsteden, die ach
door „de drift van een vrouw” lieten sturen *■. Maanden nader
hand, in Maart 1663 besloten de Staten van Zeeland eindelijk
tegen de protesten van Vere en Vlissingen in tot de ratificatie
over te gaan, maar pas nadat Holland een invoerrecht op zout
waartegen de Zeeuwse raffinadeurs groot spektakel maakten,
had laten vallen, kon in December de uitwisseling der ratifi
caties plaats hebben 2. Dat gebeurde niet meer onder het regiem
van Raadpensionaris Veth, die in October overleden was. Zijn
opvolger, Pieter de Huybert, was een ijverig Oranjeman, die
met Stadhouder Willem Frederik in correspondentie stond.
Vermoedelijk was die keuze meer dan iets anders een daad van
onafhankelijkheid tegenover de machtige zusterprovinde.
Intussen was het accoord naar de inhoud een groot succes
voor Holland. Het bepaalde 3, dat de twee gewesten in de zaak
van het aanstellen van een Stadhouder of van een KapiteinGeneraal niet dan na gemeenschappelijk overleg zouden han
delen, en dat zij in geen geval van aanstelling of designatie
zouden reppen vóór de Prins tot rijn volle achttien jaren geko
men zou rijn. Omtrent het Kapitein-Generaalschap bepaalde
het bovendien nog uitdrukkelijk, dat daaromtrent ter Genera
liteit niet anders dan met eenparigheid een besluit genomen
zou kunnen worden. Tot November 1668 beloofde deze over
eenkomst aan de Hollandse Statenpartij rust. De vraag was
maar, of er op die Zeeuwse belofte staat te maken viel. Maar
Holland had het bondgenootschap van Zeeland toen al niet
meer zo nodig. Terwijl de Douainere Vere en Vlissingen nog
stijfde in hun verzet, had rij zelf de partij al in de steek gelaten.
1)
3)
s)
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121.

In ’t begin van 1662 had Sommelsdijk in zijn ergernis enkel nog
maar over haar weifelen gesproken. In Juli al had zij openlijk
een toenadering tot de Statenpartij beproefd. Toen toch diende
zij een uitvoerige memorie in bij de Staten van Holland, waarin
zij hen verzocht hun besluit tot educatie van September 1660
alsnog ten uitvoer te leggen x. Het was een stuk waarvan zeker
geen effect te verwachten viel voor wie de stemming van de
meerderheid van Holland kende. Want de Prinses, betogend dat
het niet aanging om haar als grootmoeder geheel buiten de
voogdij te sluiten, bood Holland niet die volstrekte zeggenschap
over „het waardig pand”, die De Witt steeds onontbeerlijk
geacht had, vóór hij het tot „een instrument van groote hope”
wilde verklaren. De memorie stuurde aan op een compromis, —
dat er overigens niet nader in werd aangegeven. Maar reeds
de ijver waarmee beredeneerd werd dat het nooit in de bedoe
ling van de „hogestandspersonagiën” gelegen had om de Staten
uit te sluiten, bewees (al was het ook niet meer dan de waar
heid), dat er iets aan het veranderen was in de houding van
de Prinses. De Witt twijfelde er niet aan, of er zou nog meer
in veranderen. Het antwoord op de memorie raakte op de lange
baan en De Witt liet zich tegenover Downing ontvallen, dat de
Douairière wel wijzer zou worden 12.
En inderdaad, toen na het tot stand komen van het verdrag
de Engelse regering meer dan ooit onmachtig en onwillig bleek
om iets ten gunste van de Prins bij de Staten te ondernemen,
ging zij resoluut overstag. Begin 1663 zond zij de heer Milet
naar Engeland om Karei II voor te houden, dat als men de
Prins eenmaal tot de waardigheden van zijn voorouders ver
heven wilde zien, er niets anders op zat dan om Holland’s
voorwaarden aan te nemen3. De Koning legde de zaak aan
zijn raad voor en antwoordde overeenkomstig diens advies met
een onvoorwaardelijk fiat. Het was een droevige bekentenis
van onmacht. De Staten van Holland hadden in September
1)
2)
s)

Aitzema, X, 378.
Japikse, a.w., 255.
A.w., 257; bijlage XI.
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1661 gezegd — volgens Downing’s venijnige paraphrase 1 —
„take your child, and doe what yee will with him”. Nu ver
klaarde de oom dat hij, zomin als de grootmoeder, iets met het
kind wist aan te vangen en dat het dus maar het best zou zijn,
als de Staten hem terugnamen. Wel moet de positie van hun
Edel Groot Mogenden onaantastbaar geleken hebben in die
dagen!
Zo richtte dan de Douairière de 17de Maart 1663 nogmaals
een memorie tot de Staten van Holland 2, waarin zij hen thans
zonder verdere omhaal verzocht zich weer volgens de resoluties
van September 1660 met de educatie te belasten. Alles werd
toegegeven. „Wij zullen ons daarin voegen naar alle ’t gene
Uw Ed. Gr. Mogenden ten besten van hooggemelde Prince
dienstig en goed zullen vinden.” Alleen veroorloofde zij zich
een wenk dat men haar bereid zou vinden tot consultatie, en
de Koning drukte dat in de brief waarmee hij het verzoek onder
steunde, nog wat stelliger uit. Vreemd genoeg was het in deze
zelfde dagen dat zij, zoals ik zoëven verhaalde, Vere en Vlissingen tot hun sabotage van het Zeeuws-Hollandse accoord op
zette. Dat kan de Staten van Holland niet gunstiger gestemd
hebben. In ieder geval antwoordden zij de 27ste April met een
beleefde afwijzing. Zij waren niet bereid zich opnieuw met de
educatie te belasten. Hun redenen? „La considération du passé,
la constitution de notre corps et plusieurs réflexions importantes”, — aldus luidde de vrij enigmatische toelichting tot hun
besluit.
Behalve deze voor de openbaarheid bestemde stukken is er
zo goed als niets bekend over de beraadslagingen die in de
Staten en de besprekingen die met de voogden moeten hebben
plaats gehad. D’Estrades bericht nog vóór de Douairière haar
openlijke stap deed 3, dat een zekere Friquet uit haar naam
De Witt was komen polsen. Hij had een uiterst koel antwoord
ontvangen. D’Estrades had De Witt trachten te overtuigen dat
*) A.w., 85a.
2) Aitzema, X, 837.
3) 22 Febr. 1663; Lettres et nigotiations, II, 98.
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het wijzer zijn zou het aanbod niet af te slaan, maar voorwaar
den te stellen waardoor men de Prins geheel in zijn macht ge
kregen zou hebben. Heeft de Witt betwijfeld of dit mogehjk
zijn zou? Onder zijn papieren komt de minuut van een brief
aan Clarendon voor x, waarin hij de Kanselier verzekert, dat hij
niet heeft nagelaten de aandacht van de Staten zijn meesters
te vestigen op „1’affection dont S.M___ continue d’honorer
ceux qui sont encore de la main de la feue Princesse Royale, sa
soeur, auprès de la personne de M. Ie Prince d’Orange son
fils, et nommément les S. de Zuilestein et de Buat.” De ironie
is nauw verholen. Dat de Koning opnieuw van zijn genegen
heid voor die heren had doen blijken, kan piet geen andere
bedoeling geweest zijn dan om te verhinderen dat zij uit de
omgeving van de jonge Prins verwijderd zouden worden, zodra
de Staten de voogdij weer op zich hadden genomen. En niets
was zeker zo geschikt om de Staten van de voogdij afkerig te
maken als een beperking van hun vrijheid in dat opzicht.
Intussen — dit blijft gissen. Ofschoon men het na de uitin
gen van 1660 en 1661 inconsequent zou kunnen achten, het is
best mogelijk dat het voornamelijk, of zelfs uitsluitend, hun steil
republikanisme geweest is, dat de Staten tot hun afwijzen van
het verzoek bewoog. Er was in de laatste paar jaar wel degelijk
iets veranderd. De positie van de Staten was al sterker, die
van de Oranjepartij al zwakker geworden.
’t Is waar, wij die de latere ontwikkeling kennen, en de uit
slag, kunnen in de verhoudingen nog wel andere factoren op
merken. Zo bijvoorbeeld de houding van de predikanten, die
omstreeks deze tijd bepaald ongunstiger voor het Staats regiem
werd. In weerwil van alle moeite die men zich op de Grote
Vergadering gegeven had om de predikanten van de orthodoxie
van de heersende partij te verzekeren, waren de betrekkingen
nooit heel hartelijk geweest. Wij hebben gezien hoe de predi
kanten, bij alle afkeuring van het hoofse leven, Willem II be
treurden en dat zij Willem III niet vergaten. Het opgroeien van
1) Brieven, W. H. G., II, 431 ■ De brief van Clarendon waarop dit een
antwoord is, kort vermeld bij Japikse, a.w., a6o.
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de jonge Oranje alleen al moest hun trouw aan het doorluchtig
huis een actiever element in het politieke leven maken. Maar
de Restauratie in Engeland versterkte dat gevaar nog. Het werd
in predikantenkringen gangbaar om Karei II, evenals vroeger
Elisabeth, Jacobus I en zelfs Karei I \ als de leider der gere
formeerde christenheid te verheerlijken. Het uitstoten in 1662,
tegen de beloften van Breda in, van 2000 presbyteriaansgezinde
geestelijken uit de Kerk van Engeland was wel een schok voor
die voorstelling, maar de behoeften van de eigen partijstrijd
hielden haar in het leven. Te meer omdat juist in deze jaren
ernstige botsingen tussen kerk en wereldlijke overheid de tegen
stellingen verscherpten. In Utrecht werden, na bittere twist
over het gebruik van de geestelijke goederen, waarin Voetius
machtig aandeel genomen had, twee predikanten uit stad en
gewest gezet; éen, een Teellinck, vond een onderkomen in
Zeeland. De Staten van Holland daarentegen waren in die
strijd openlijk aan de zijde van de Utrechtse overheid getreden,
en er bleef bij de orthodoxen een wrok tegen hen, die heel
de inmenging en het toezicht van Staten en stadsregeringen door
commissarissen-politiek moeilijker te verdragen maakte. Daar
kwam nu juist vóór het afwijzen van de educatie een maatregel
om de predikanten tot de orde te roepen bij. Ik bedoel het be
faamde voorschrift om in het publiek gebed Hun Edel Groot
Mogenden vóór Hun Hoog Mogenden en de Prins van Oranje
in het geheel niet meer te vermelden. Hiermee werd ook het
beginsel van provinciale soevereiniteit onderstreept, en daar
tegen zogoed als tegen de nieuwe bevestiging van het wereld
lijk gezag over de kerk en de achterafstelling van het Oranje
huis ging in de Staten der andere gewesten en onder de ge
meente een storm van verontwaardiging op 12.
Aan dat alles boden de Staten van Holland rustig het hoofd.
Blijkbaar redeneerden zij dat het niet nodig meer was zich
1) Vgl. hiervóór, 56.
2) Het tekent de toestand dat De Witt zich genoopt voelde in Mei
1663 aan Veth nadrukkelijk te ontkennen dat de Staten van Holland
eraan dachten de handelingen van 1618/9
daarmee de Synode van
Dordt voor onwettig te verklaren: Brieven van De Witt, W. H. G., II, 434.
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het lot van de jonge Prins aan te trekken. Blijkbaar hoopten
zij, dat de politiek van uitsluiting voor onbepaalde tijd kon
worden voortgezet. Dat was overmoedig en kortzichtig. Maar
zo plegen partijen in voorspoed te zijn. In ieder geval was
inderdaad de positie van de Statenpartij nu zo stevig, dat zij
deze straffe partijpolitiek kon voeren zonder dat de buiten
landse politiek in het gedrang kwam. De Oranjepartij kon
slechts afwachten en stilzitten. De Prinses-Douairière liet over
Holland’s afwijzen van haar voorstel geen ontstemming blijken.
Zonder zich aan de kritiek van de meeste aanhangers van het
doorluchtig huis 1 te storen bleef zij de vriendschap van Hol
land zoeken. Buysero, die op zijn landhuis bij Den Haag De
Witt nodigen mocht om haar aan zijn tafel te ontmoeten, was
de man van die politiek 2. In Zeeuwse zaken liet zij zich weldra,
tot ergernis van Pieter de Huybert, adviseren door burgemeester
Thibaut, De Witt’s vriend, die in 1664 „subietelijk” crediet bij
haar kreeg 3. Ook Karei II verduwde het nieuwe refuus. Het
bracht in de betrekkingen tussen de twee landen geen ver
koeling.

5
Kortstondige toenadering tot Enge
land; koloniale conflicten; oorlog
(Jan. ’6s).
Zelfs zag het er later in dit jaar 1663 een ogenblik naar uit,
alsof er tussen ons land en Engeland een toenadering plaats
zou hebben. Kort nadat Lodewijk een diplomaat van hoge
rang naar zijn nieuwe bondgenoot had afgezonden — het was
de graaf en luitenant-generaal d’Estrades, die juist aan het
Engelse hof de koop van Duinkerken had behandeld —, opende
De Witt besprekingen om uit te vorsen wat Frankrijk’s bedoe!) Zie de correspondentie van Sommelsdijk en Huygens. Voorts Van
Ruyven bij Japikse, Verwikkelingen, 260.
2) Brieven aan De Witt, W. H. G., II, 121.
®) Van Sypesteyn, Geschiedkundige bijdragen, I, 162.
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lingen ten opzichte van de Zuidelijke Nederlanden waren en
om zo mogelijk tot een vergelijk te komen, dat de veiligheid
der Republiek althans enigermate waarborgen zou. Hij ont
lokte d’Estrades weldra de bekentenis dat zijn meester de af
stand van haar erfrechten waartoe zijn Spaanse vrouw bij haar
huwelijk in 1659 „gedwongen” was, als ongeldig beschouwde.
De vraag werd toen, wat de Republiek verlangde om zich, als
het zover kwam, tegen die zienswijze niet te verzetten. De Witt
schoof eerst het denkbeeld van een verdeling der Zuidelijke
Nederlanden naar voren. Spoedig bleek echter dat hij hierin
zijn eigen Hollanders niet zou kunnen meekrijgen: Amsterdam
verwierp een plan dat Antwerpen binnen het domein van de
Staten gebracht en daarmee de sluiting der Schelde onhoud
baar gemaakt zou hebben. Een zelfzuchtige redenering, die
niettemin de Nederlandse stam wellicht voor een nog groter
ramp dan de scheuring van het einde der zestiende eeuw be
waard heeft, want de grenslijn waarmee De Witt genoegen
genomen zou hebben, was door zuiver strategische overwegin
gen bepaald! zij liep dwars door het Vlaamse land, van
Oostende naar Maastricht, en zou Ieperen en Kortrijk, Oude
naarden en Aalst, Brussel en Leuven aan Frankrijk gelaten en
daarmee aan dezelfde reddeloze verfransing prijs gegeven heb
ben, die het deel van Duinkerken geworden is. Vervolgens werd
er over de oprichting van een Zuid-Nederlandse Republiek,
verbonden met de Noord-Nederlandse, en onder de protectie
van Frankrijk, gepraat, een plan waarvan ook weinig goeds te
verwachten geweest zou zijn, als men ziet dat d’Estrades het
aan zijn regering aanbeval met de overweging dat die ZuidNederlandse zelfstandigheid niet veel kans van duurzaamheid
bezat1.
Maar onder dit handelen over een voordeel dat de Republiek
bewegen zou om Lodewijk, als het uur daar was, de hele rest
van de Spaanse monarchie te laten inrekenen, ontdekten de
Fransen het fameuze devolutierecht, dat hen, weliswaar met
behulp van uiterst gewrongen redeneringen, in staat zou stellen
l\
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aanspraken ten behoeve van de Koningin niet op heel de erfe
nis, maar juist op de Zuidelijke Nederlanden (althans op Bra
bant en Namen) te doen gelden, zodra haar vader Philips IV
gestorven was, zonder dat men op de dood van haar ongelukkig
halfbroertje Carlos zou hoeven wachten. Eén vogel in de hand
is beter dan tien in de lucht. Het was deze overweging die
Lodewijk op het eind van 1663 deed terugkomen van zijn denk
beeld om de berusting zoal niet medewerking van de Republiek
juist met dat deel van de monarchie, dat hij dus in elk geval
zou kunnen opeisen, te kopen. D’Estrades staakte de onderhandelingen niet aanstonds. Er was Frankrijk nog steeds even
veel aan gelegen om de Republiek niet ontijdig te ontstemmen,
en ofschoon men tot geen regeling komen kon, Lodewijk wist
zich uit de besprekingen los te maken zonder de indruk van
gematigdheid die hij cultiveerde te verstoren.
Maar toen in de zomer van 1663 d’Estrades de ongeldigheid
van Maria Theresia’s plechtige afstand van haar rechten be
pleit had en De Witt de veelhoofdige regering van Holland
was gaan raadplegen over de verschillende ontwerpen van ver
gelijk, was de publieke opinie, plotseling met de waarachtigheid
van Lodewijk’s ambities in kennis gesteld, een ogenblik ernstig
onthutst geweest. Dowmng, die na bijna een jaar verlof in
September 1663 in Den Haag terugkwam, merkte het met ge
noegen op. Voor hem, die de economische belangen altijd boven
de politieke stelde, had het slechts deze betekenis dat het De
Witt plooibaarder tegenover Engeland maken zou 1. Zijn rege
ring nam de zaak misschien wat ernstiger op. Clarendon schreef
tenminste aan De Witt een brief, waarin hij hem opwekte om
gezamenlijk front te maken tegen de plannen die in Europa
werden gekoesterd2. Was het wel werkelijk ernst? Dezelfde
Clarendon, die zich nu over de toekomst van de Zuidelijke
Nederlanden ongerust maakte, had het vorig jaar de Fransen
in Duinkerken een uitnemend punt van uitval tegen het land
*)

Lister, a.w., III, 149.
Japikse, Verwikkelingen, 272, noot 5 > de brief is niet op ge nomen in

Brieven aan De Witt.
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helpen verschaffen. Downing althans hield zich uiterst gere
serveerd toen de Spaanse gezant aanstonds trachtte ook hem,
evenals hij dat met de Staten van Holland en de Staten-Generaal beproefde, van de noodzakelijkheid van samengaan tegen
het Franse gevaar te overtuigen *. Ook De Witt kon niet meer
uit hem krijgen dan de verzekering dat Engeland de Fransen
ongaarne in het bezit van de Zuidelijke Nederlanden zien zou,
en toen er in ’t begin van 1664 grote ongerustheid was over
Franse troepenbewegingen, alsof een inval in de Zuidelijke
Nederlanden ieder ogenblik kon ondernomen worden, bleef
Downing nog steeds lijdelijk toeschouwer van de wanhopige
pogingen van de Hollanders om met Spanje tot een overeen
komst te geraken. Al het nut dat De Witt van de brief van
Clarendon gehad had, was dat hij hem aan d’Estrades had
kunnen tonen om die te doen gevoelen (hoezeer hij zelf ook
twijfelde), dat er de Staten andere wegen openstemden als
Frankrijk niet tot een schikking komen wilde 2.
Inmiddels was er toch tussen de Raadpensionaris en de
Engelse gezant een ongekende uitwisseling van beleefdheden
vertoond. Er waren in de herfst van 1663 in het Engels Parle
ment weer debatten, die de indruk wekten, alsof een burger
oorlog ieder ogenblik kon uitbreken, en De Witt ging Downing
voor dat geval hulp voor Karei II aanbieden, wiens regering
men alles wel beschouwd, zei hij, voordeliger achtte dan enige
die Engeland zich geven kon3. Het aanbod kon afgeslagen
worden, want het gevaar was maar schijnbaar geweest, maar
van zijn kant verzekerde Downing dat zijn regering ach niet
mengen wilde in de twist tussen Holland en Zeeland, die juist
in die dagen onrustbarende afmetingen aannam: ’t is waar
dat hij met de Douairière, die zijn instrument placht te zijn
als hij zich met Zeeland inliet, sedert die zich in de armen van
Holland geworpen had, geen bizondere betrekkingen meer
onderhield 4.
!)
s)
8)
*)
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Genoeg om te laten zien dat Holland’s behandeling van de
jonge Prins op de verstandhouding met het Engelse hof geen
invloed had. Maar de toenadering hield niet aan. Bezorgdheid
voor Franse aanslagen op de Zuidelijke Nederlanden was aan
het hof van de Stuarts geen duurzame geesteshouding en De
Witt wist dat te wel om er op te durven bouwen. Downing was
niet veranderd. Van het eerste ogenblik van zijn terugkeer af
had hij zijn oude economische-grieven-politiek weer opgevat en
vervolgde die met zo’n onstuimige energie, dat zij weldra alles
wat in Engeland nog aan andere dingen dacht, met zich mee
sleepte en de toestand ging beheersen. Ook De Witt moest zich
zijn argwaan tegen Lodewijk XIV uit het hoofd zetten om
al zijn aandacht aan het hernieuwde Engelse gevaar te wijden.
Met de Prins van Oranje had dat alles niets te maken. Heel
anders dan bij de eerste Engelse oorlog, toen de gekrenktheid
en het wantrouwen der Parlementsmannen over de Oranje
gezindheid van het Nederlandse volk zo’n rol gespeeld had,
waren de oorzaken van de tweede Engelse oorlog zuiver econo
misch. Met volle recht werd van Downing, de ijverige voor
vechter der economische politiek, gezegd dat hij van die oorlog
de auteur was1.
Hij was aanstonds begonnen met Engelse klachten op de
meest nadrukkelijke manier te berde te brengen. De zaak der
twee schepen, die al uit 1649 stamde, en die men door de tegen
stand der Oranjepartij in het verdrag van 1662 niet afdoende
geregeld had kunnen krijgen2, werd nu door hem met een
ware hartstocht vervolgd. Daar kwamen nieuwe moeilijkheden
bij. De Oost-Indische Compagnie, die juist in die tijd met een
laatste geweldige krachtsinspanning de bezittingen der Portu
gezen in Voor-Indië veroverde, trad ongetwijfeld uiterst eigengerechtigd op tegen Britse koopvaarders, die zich aan haar
nieuw monopolie niet storen wilden, en tegelijk botsten op de
kust van Guinea de belangen van de West-Indische Compagnie
met die van de Royal African Company, waarin vooral de
1) Wicquefort aan Lionne, Zeeoorlogen, R. G. P., I, 240: „cette guerre
est son ouvrage”.
2) Vgl. hiervóór, 230 vlg.

245

Hertog van York, maar nog een hele reeks aanzienlijke en
invloedrijke personen buitendien, geïnteresseerd waren. Al die
kwesties waren maar symptomen van de onwil der Engelsen om
zich bij de overheersende commerciële en koloniale positie van
de kleine Republiek neer te leggen. Zij werden door Downing
zoveel mogelijk opgeblazen. Onvermoeid vuurde hij zijn rege
ring aan om voet bij stuk te houden, terwijl hijzelf met onuit
puttelijke ijver en vindingrijkheid de argumenten en uitvluch
ten van de Nederlandse Compagnieën en van de Staten bestreed.
Voor Downing waren deze kwesties de enige van waarachtig
belang. Engeland was in zijn verbeelding voorbeschikt om de
zeeën te beheersen, om de eerste handelsmogendheid te zijn,
om in Oost en West volksplantingen en koloniën te bezitten.
Dat de Republiek zich in die opzichten zo’n voorsprong had
verzekerd, dat de Engelse schippers en kooplui in zoveel stre
ken van de wereld achteraan kwamen en de concurrentie nau
welijks konden volhouden, dat leek hem een monsterlijke omme
keer van de natuurlijke orde van zaken. Er waren er velen in
Engeland die zo dachten, Downing voelde zich gesteund door
een sterke stroming in de openbare mening van zijn volk. Maar
op zijn post kon hij zich geroepen achten om die aspiraties, die
begerigheden, te helpen verwezenlijken. Overal de verkregen
positie der Hollanders aantasten, al hun rechten in twijfel
trekken, en om hun monopolie te breken altijd met de macht
van zijn Koning dreigen, dat was zijn politiek. En om de moed
van zijn lastgevers te verlevendigen liet hij nooit af van hen
te verzekeren dat de Republiek voor een oorlog altijd zou terug
deinzen, dat dreigementen haar altijd in haar schulp zouden
doen kruipen, dat zij tot een doortastend en eensgezinde staat
kunde buiten machte was *.
Zijn ervaringen van de onderlinge verdeeldheid, van de onwil
der landgewesten om zich van de belangen van Holland en
Zeeland iets aan te trekken, van de Engelsgezindheid der Oran
jepartij, verklaren genoegzaam hoe hij in die waan geraakt
was. Ook nu vond hij de Nederlandse staatslieden uitermate
i)
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lankmoedig, zijn grofheden verdurend, aldoor trachtend, met
hoeveel getreuzel ook, aan zijn bezwaren tegemoet te komen.
De Witt en de zijnen, wat een wrok zij ook in hun gemoed
verbeten, bleven zich altijd bewust dat ons land, de bezittende,
veel meer te verliezen had dan Engeland, de opstrevende macht,
dat het zowel door zijn ligging als door zijn tienmaal talrijker
handelsvloot oneindig kwetsbaarder was, en dat zij bovendien
alle pogingen om de vrede te bewaren moesten uitputten, vóór
zij in een oorlog waarin die geen rechtstreeks belang hadden, op
de landgewesten rekenen konden. Maar er was een grens, en
dat heeft Downing niet begrepen.
Dat het erom spannen ging, begon men bij ons te lande te
gevoelen toen 22 April 1664 (O.S.) het Engelse Lagerhuis, in
een vlaag van geestdrift en toom, een resolutie tegen de onver
draaglijke overmoed der Hollanders aannam en de Koning goed
en bloed beloofde als hij maatregelen nam om zijn onderdanen
recht te verschaffen. Die betoging moest aan Downing’s argu
menten kracht bijzetten, maar rij werd door de Staten met de
uitrusting van oorlogschepen beantwoord. Intussen had Karei II
Nieuw-Nederiand, de bezitting der West-Indische Compagnie,
al op grond van hoogst twijfelachtige historische overwegingen
aan rijn broer van York geschonken, binnenskamers natuurlijk,
en onmiddellijk ging daarheen in alle stilte een expeditie om
het zonder vorm van proces in bezit te nemen. Het bericht
van de verovering kwam in October in de Republiek aan. Toen
was men al een eind verder de oorlog ingegleden. In Juli toch
had men vernomen, dat een Engelse vloot onder Holmes de
bezittingen der West-Indische Compagnie aan de kust van
Guinea voor de Royal African Compagnie had aangetast. In dit
geval verzekerde de Engelse regering, dat Holmes tot die han
delingen geen instructie had, maar van restitutie sprak rij des
alniettemin niet, ja voor een volgende stap in de verovering, de
inneming van Cabo Corso, nam Karei II later in ’t jaar uit
drukkelijk de verantwoordelijkheid op zich L 11 Augustus had
den de Staten-Generaal intussen aan De Ruyter, die in de Mid*)

Japikse, Verwikkelingen, 394.
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dellandse Zee kruiste, een bevel gezonden om de Guinese posten
te gaan hernemen.
De manier waarop het besluit daartoe genomen werd, doet
gevoelen wat een zwakheid voor de staat in een conflict met
Engeland de partijschap betekende. Als de vrienden van Enge
land het bevel niet hadden kunnen tegenhouden, dan zouden
zij toch de Engelse gezant hebben kunnen inlichten en zo de
slag pareren: want de betekenis moest in het onverwachte
van De Ruyter’s tussenkomst liggen. De Witt (samenwerkend
met de secretaris van de Admiraliteit van Amsterdam, David
de Wildt) nam dus zijn toevlucht tot een truc. Het besluit, dat
eerst in het Secreet Besogne van de Staten-Generaal opgesteld
was, werd in de volle vergadering bekrachtigd zonder dat
iemand buiten de ingewijden het opmerkte. Wie wantrouwde
men zo? Naar het schijnt1 werden in ’t bizonder de ons wel
bekende Renswoude uit Utrecht, wiens bekering tot de Staatse
partij dan nog niet volkomen vertrouwd werd, en een Fries heer
om de tuin geleid; buiten de vergadering, vond De Witt2 en
zelfs zijn Zeeuwse collega De Huybert stemde daarmee in2,
moest vooral voor ieder die in betrekking tot het huis van Oranje
stond — zoals Vere en Vlissingen — het geheim bewaard wor
den. Nog toen er na enige tijd gefluister rond ging, kon
Downing niet geloven, dat er ter Staten-Generaal iets verhan
deld zijn zou, waarvan hij geen kennis droeg. Pas in December,
toen de berichten van De Ruyter’s wraakneming voor Holmes’
1) Van Wijn’s verhaal (Aanmerkingen bij Wagenaar, XIII, iaa) is
vernuftig, maar berust toch wel voor een belangrijk deel op veronderstel
lingen. Van Ruyven, Zeeoorlogen, I, 145, « bizonder onduidelijk, maar
men kan eruit lezen dat De Witt en de zijnen triomfeerden omdat zij
Renswoude’s handtekening verkregen hadden op een stuk dat hij niet
kende. Over Renswoude’s overlopen naar de Staatse rijde zie hiervóór, 174.
Een jaar na de gebeurtenis in de tekst, 19 Dec. 1665, beschrijft Sylvius hem
nog als de man door wie De Witt Utrecht beheerst (B. M. H. G., 1936,
30); een bericht van Downing van 35 Juni 1665 over Renswoude’s gezind
heid (Zeeoorlogen, I, aa8) is daar echter vlakaf mee in strijd.
2) Volgens Downing: Zeeoorlogen, R.G.P., I, 147») Zie Japikse, Buat als diplomaat, Bijdragen voor Vaderl.
Gesch., IV, IV, 66.
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misdrijven uit Guinea binnenkwamen, wist heel de wereld wat
er gebeurd was, en het werd meteen duidelijk dat de Republiek
zich niet weerloos tarten liet.
Maar het was toen al moeilijk geworden voor de Engelse
regering om een stap terug te doen. De eerzuchtige minister
Arlington, de jongere rivaal van Clarendon, voorzag rijke winst
uit de prijzen, waarvan de beschikking aan een bizondere
koninklijke commissie toevertrouwd werd 1. De Franse gezant
trachtte nog te bemiddelen. De Staten eisten in die besprekin
gen dat men beginnen zou met de wederrechtelijk genomen
bezittingen van de West-Indische Compagnie te herstellen.
Arlington echter verklaarde ongeduldig dat het pas zin had te
onderhandelen, wanneer een nederlaag de Staten een toontje
lager had leren zingen, en geen vrede kon Engeland voldoen
waarbij het niet als waarborg voor de tenuitvoerlegging enige
pandsteden bekwam, zoals Elisabeth Den Briel bezeten had! 2
In Januari 1665 werd toen onverhoeds een aanval op de thuiskerende Nederlandse Smyma-vloot ondernomen, — altijd nog
in de hoop dat een krachtdaad de Hollanders murw zou maken.
De verraderlijke aanslag werd kloekmoedig afgeweerd, en de
Staten antwoordden met een resolutie om hun vloot te bevelen
de Engelsen ook in Europese wateren afbreuk te doen en reikten
kaperbrieven uit. In Maart verklaarde Engeland de oorlog.
Over en weer bleven, vreemd genoeg, de gezanten nog op hun
post, Downing in Den Haag, Van Goch in Londen.

6
Frankrijk’s ontwijken; ramp bij Lowestoft (13 Juni ’6§); Oranjebewegingen.

De tweede Engelse oorlog is een triomf geworden. De Repu
bliek is in staat gebleken om haar economische en koloniale
*)
2)

17

Violet Barbour, Henry Bennet, Earl of Arlington, 8a.

A.w., 83 vlg.
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positie tegenover de opstrevende zeemogendheid aan de andere
kant van de Noordzee te handhaven. Dat zij de proef aange
durfd, en dat zij haar zo glorierijk doorstaan heeft, is eerst en
vooral te danken geweest aan de ongemene geestkracht van
De Witt. Zijn leiding in de twee of drie jaar die nu volgen,
vormt het hoogtepunt van zijn loopbaan en stelt hem onder de
enkele grote regeerders van onze geschiedenis. Hoe veel er van
hem geëist werd, kan men alleen begrijpen indien men niet
slechts aan de strategische aspecten van zijn taak denkt — die
waren op zichzelf trouwens als steeds moeilijk genoeg! —,
maar indien men ach tevens voorstelt wat een ongeschikt
werktuig voor elke politiek van actie de constitutie in de handen
van de leider van de Nederlandse staat, en vooral van een
Raadpensionaris, zijn moest, erger nog, hoe in het bizonder
hij en zijn medestanders te kampen hadden met onverschillig
heid, kleinmoedigheid, onwil, tegenwerking, verraad.
Het grote publiek was Oranjegezind. Dat wil niet zeggen dat
het tevens stelselmatig pro-Engels was. Er heerste diepe ontstem
ming tegen de Engelsen, over het algemeen vond de officiële
Staatse voorstelling van de oorsprong van het conflict ingang.
De talrijke pamfletten waarin het optreden van Holmes en de
aanval op Nieuw-Nederland gebrandmerkt werden, bleven on
weersproken. De oorlog werd als een opgedrongen oorlog aan
vaard en men schikte ach onder de nieuwe belastingen die de
Staten van Holland aanstonds oplegden. En toch kostte het
velen nog moeite om de Staten en de Raadpensionaris van Hol
land als de ware vertegenwoordigers van ’s lands belang en van
’s lands eer te erkennen; en bij de geringste tegenslag luisterden
de mensen naar de verdachtmakingen van de Oranjegezinden
die wèl stelselmatig pro-Engels waren, en naar praatjes waarin
de Koning van Engeland niet als ’s lands bittere vijand maar
als een protestants vorst en oom van de geliefde Prins van
Oranje verscheen. Bij de geringste tegenslag bedachten de land
gewesten dat het eigenlijk maar om de belangen van Holland
ging. En vóór de triomf van 1664 viel er heel wat tegenslag te
overwinnen!
Behalve het zeil- en slagvaardig maken van de vloot was het
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eerste waar De Witt voor te zorgen had, het manen van de
grote Franse bondgenoot om de toezeggingen van het verdrag
van 1662 gestand te doen. De casus foederis was onloochenbaar.
Om krachtens het vijfde artikel gewapende bijstand te vragen
werd een van de vertrouwdste en bekwaamste mannen van
het regiem, Van Beuningen, al in December 1664 naar Parijs
gezonden. De oude Boreel was tegen de situatie niet opgewas
sen; maar wat nog zwaarder gold, zo werd gemompeld, want
gezegd worden mocht het niet1, op grond van zijn particuliere
belangen (zijn zoon was immers aan de hofhouding van de
jonge Prins verbonden en bleek naderhand Engelse naturalisatiebrieven te bezitten2) verdacht men hem van Engelsge
zindheid.
En zo gemakkelijk ging het niet om Lodewijk tot actie te
bewegen. Voor hem was de overheersende gedachte nog steeds
aan de aanspraken van zijn vrouw op de Spaanse Nederlanden,
en niets kwam hem meer ongelegen dan een oorlog met Enge
land, dat hij daarmee in de armen van Spanje drijven kon.
Toch wilde hij het ook tot de ondergang van de Republiek
niet laten komen: dat zou een hoogst gevaarlijke versterking
van Engeland tengevolge kunnen hebben. Uit Den Haag waar
schuwde d’Estrades, dat de Engelsgezinden, die de beloften van
Frankrijk immers altijd in twijfel getrokken hadden, al stoften
op hun gelijk; dat het bestaan van het Staats regiem ermee ge
moeid was. Dit maakte wel indruk, en de gezant kreeg instructie
om „hoop” te geven, — hetgeen natuurlijk niet genoeg was om
aan het ongeduld en het pressen en de verwijten een eind te
maken. Een paar keer lieten de Fransen doorschemeren, dat
zij misschien iets doen zouden in ruil voor nieuwe verbintenissen
van de Republiek, als die namelijk hulp beloofde bij het ver
overen van de Spaanse Nederlanden. Met scherpte wees De
Witt dat denkbeeld vlakaf van de hand. „Zolang hij iets te
zeggen had”, verklaarde hij, zou hij daar nooit in toestemmen :
het ging erom of Zijne Majesteit het verdrag van 1662 wilde
!)
2)

Venetian Calendar, XXXIV, 63.
D’Estrades, Lettres et négociations, IV, 259. Vgl. hiervóór, 132, 175.
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uitvoeren, niet om ach met nieuwe voorstellen te belasten bij
een verdrag, dat dan wel evenmin gehouden worden zou”.1
De Fransen durfden nooit ronduit van „voorwaarden spreken,
zij bleven hun verplichtingen volgens het verdrag van 1662
erkennen; maar daarom lieten zij ach nog niet overhalen tot
stelling nemen tegenover Engeland.
Na maandenlang getreuzel kwamen zij voor den dag met
een bizonder gezantschap, dat naar Engeland gaan zou om te
bemiddelen. Niets dan nog meer getreuzel met andere woor
den ! — al spraken Lodewijk en zijn ministers, met een schijn
heiligheid die voor de Nederlanders in hun nood bizonder prik
kelend moet geweest zijn, en met de weidse zalving waarvan
dat regiem het geheim bezat, alsof nooit een groot koning ach
tegenover een lastig bondgenoot edelmoediger gedragen had,
alsof nooit een kleine republiek ondankbaarder zijn kon. Het
gezantschap, dat de dwaze bijnaam van „la celebre ambassade” kreeg en behouden heeft, ontleende luister aan het
koninklijk bloed van de Hertog van Vemeuil; de ervaren diplo
maat erbij was Courtin; het haastte zich niet, dat was het
voornaamste.
Verstoken van de hulp die men zich in 1662 meende te
hebben verzekerd, moest de Republiek het dus van haar eigen
krachtsinspanning hebben. Lodewijk had er een zwaar hoofd
in en ried, het heil van het land niet op de onzekere uitslag
van een treffen met de vijand te wagen. Maar De Witt en de
Staten konden geen afwachtende houding aannemen. De
handel eiste dat de zee open gehouden werd. De stille onte
vredenheid, het loeren van binnenlandse tegenstanders, het
stoken zelfs van Downing nog, wiens huis geregeld door
leden van het Oranjehof bezocht werd, en met wie de Spaanse
gezant, bevreesd voor de Zuidelijke Nederlanden, samen
werkte, — alles maakte het dringend noodzakelijk een slag
te slaan.
In April ging De Witt in eigen persoon als gelastigde van
de Staten-Generaal met enige andere heren naar Texel om het
1)
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D’Estrades, Lettres et nigociations, III, 27-

gereedmaken van de vloot te bespoedigen. Niet enkel was zijn
overwicht nuttig om geschillen tussen de Admiraliteiten te
beslechten, hij maakte zich de techniek van het zeewezen gron
dig meester; heel wat gebreken in de organisatie die hij op
merkte, waren niet aanstonds te verbeteren, maar hij vergat
ze niet; ook over de zeelui verkreeg hij veel invloed, meer
dan de opperbevelhebber, Wassenaer van Obdam, die men
om het prestige van zijn geboorte boven de onderling vaak zo
naijverige zeelui van carrière meende te moeten handhaven. —
De jonker boven de pikbroeken, zei men in de dagen van
Frederik Hendrik (toen men van het systeem overigens weinig
pleizier beleefd had x) ; maar de tweede generatie van Tromps
en Kortenaers en in Zeeland Evertsens zou men met de betite
ling pikbroeken in hun eer getast hebben. De Ruyter, de grootste
van allen, — die was van onderop begonnen; maar De Ruyter
zwalkte nog over de wereldzeeën, men wist niet waar, alleen
dat hij van de Guinese kust naar Amerika overgestoken was. —
Weken vertoefde De Witt op Texel, van schip tot schip gaande,
de mannen toesprekende en aanmoedigende.
23 en 24 Mei voer de vloot, verenigd met een Zeeuws eskader
onder Jan Evertsen, eindelijk uit; ruim honderd zwaar bewa
pende schepen, de sterkste vloot die de Republiek ooit in zee
gezonden had. Met spanning wachtten de Staten op het bericht
van een treffen. Tekenen van weifeling die zij in ’s vlootvoogds
eerste brieven bespeurden, deden het denkbeeld rijpen om gevol
machtigde commissarissen naast of over hem te stellen; De Witt
zelf bood zich voor die gevaarvolle post. Maar de 13de Juni al
klonk kanongebulder in Den Haag: de zeeslag had plaats en
werd een zware nederlaag.
Van het eerste ogenblik dat de vloten bij Lowestoft op elkaar
stieten, had Wassenaer gefaald zijn scheepsmacht te beheersen;
toen later, nadat reeds grote verliezen geleden waren, zijn schip
in de lucht sprong, werd de verwarring volkomen en op voor
gang van de schipper van de gesneuvelde onderbevelhebber
Kortenaer zetten een aantal kapiteins het op een vluchten. Met
!)

Geschiedenis van de Mederlandsche Stam, II, 165.
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tien gehavende schepen kwam Evertsen de Maas binnenvallen;
dat er bijna tachtig bij Texel geborgen werden, was mee te
flanken aan de meesterlijke wijze waarop Comelis Tromp, na
eigenmachtig, ten spijt van Evertsen, de admiraalsvlag gehesen
te hebben, de terugtocht dekte.
Om die schok te doorstaan moet het Staats regiem steviger
gefundeerd geweest zijn dan veel beschouwers meenden; maar
in ieder geval, als de verwachting dat het ineenstorten en de
Republiek ach aan Engeland onderwerpen zou, beschaamd
werd, droeg daar De Witt’s bezielende moed en daadkracht
machtig toe bij. D’Estrades1 schreef aanstonds, dat er onder
de gedeputeerden tot de Staten van Holland grote verslagen
heid heerste; velen spraken er al van om vrede te maken op de
Voorwaarden die Engeland zou willen toestaan, en om de Prins
van Oranje tot zijn voorvaderlijke bedieningen te verheffen 2.
Er werd rondverteld dat op verscheiden schepen gedurende de
slag de matrozen geweigerd hadden te vechten als de Pnnsevlag
niet gehesen werd 3. Het trof ongelukkig voor de Staten, dat de
man die met de meeste roem van zee terugkwam, Tromp, alge
meen als Oranjeklant bekend stond, en de driftige Tromp stak
trouwens die overtuiging niet onder stoelen of banken. In Leiden
Irwam het onder de verse indruk van de nederlaag tot een beto
ging, die de slechte dagen van 1653 in de herinnering terug
riep. Als naar gewoonte werd daar onder begeleiding van trom
melslagers op naam van de Staten voor de vloot geworven, toen,
na roepen en schimpen, vrouwen ach van de trommels meester
maakten en ze aan stukken scheurden: „De duivel haal de
1) Men moet wel bedenken, dat d’Estrades, die klaarblijkelijk de tussen
komst van zijn regering wenste, de toestand misschien iets te somber voor
gesteld heeft; hetzelfde geldt in nog hoger mate voor de alarmerende be
richten «He Wicquefort in deze tijd aan Lionne zond (Zeeoorlogen,
R. G. P., I, b.v. 3*5). Begin Augustus (maar toen was de eerste paniek
ook al geluwd) schrijft Lodewijk zelf ronduit aan zijn gezant dat hij «Hens
voorspellingen van een omwenteling niet kan aannemen en «lat de positie
van De Witt hem integendeel sterk Ujkt: Lettres et négociations, III, 378.
2) Lettres et négociations, III, 315.
*) Zeeoorlogen, R.G.P., I, 309.
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Staten”, was de kreet: „sla voor de Prins!” Nu hier dan daar
herhaalden zulke tonelen zich 1.
Het bedenkelijkst was nog dat in het gemurmureer van de
gemeente zo dikwijls de voorstelling begon gehoord te worden 2,
alsof men heel de ellende van de oorlog om de uitsluiting van
de Prins van Oranje lijden moest, alsof de Koning van Engeland
het op De Witt en zijn partij, niet op het Nederlandse volk,
begrepen had.
Die voorstelling was onjuist, en tot nog toe had de Engelse
regering zelfs vermeden de schijn ervan te wekken.
Aan pogingen om haar te bewegen openlijk de zaak van
Oranje als oorlogsdoel te vermelden had het niet ontbroken.
Een van de vele agenten of spionnen van wie de Engelse rege
ring uit de Republiek berichten kreeg — ’t was Van Ruyven, De
Witt’s ontrouwe klerk, nu in Leeuwarden —, schreef in Januari
1665 uitvoerig uit naam van „enige heren, vrienden van de Ko
ning van Groot-Brittannië en van de Prins van Oranje” 3: zijn
zegslieden voorzagen met vreugde dat Frankrijk zich aan de ver
plichtingen van 1662 onttrekken zou, en als gevolg daarvan
de val van De Witt en de verheffing van de Prins. Dat was,
betoogden zij, Engeland’s belang, alleen met een Oranje-bewind
kon Engeland een eervolle verhouding hebben. De Engelse
regering moest dus met het bestaand regiem niet onderhande
len: de buitengewone uitrustingen waren helemaal het drijven
van De Witt, werkend met berichten over Engelse uitrustingen
hem verschaft door de secretaris Cunaeus — secretaris van het
Nederlandse gezantschap in Londen, onder de van Oranjege
zindheid verdachte en overigens weinig beduidende gezant Van
Goch —. Maar het zeevolk is zo Oranjegezind, aldus steeds
deze brief uit Holland, dat de Staten moeite genoeg met hun
wervingen zullen krijgen, en daarom moet de Koning in zijn
oorlogsmanifest te kennen geven, dat hij voor de Prins de wape
nen opvat; dan zal het beste soort („la plus saine partie”)
*) A.w., 236.
2) A.w., 231, 240.
3) P.R.O.: F. S. P., Holland, 174: 3 Jan. '65; ondertekend Bucquoy.
Van R. was in '55 betrapt op ongeoorloofde corresp. met W. Fred.
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dienst nemen met de bedoeling om onder de Koning van Enge
land partij voor de Prins te kiezen. Overal in de Republiek
moesten aankondigingen verspreid worden, en daarin moest alle
nadruk vallen op het feit dat De Witt en zijn kabaal de verhef
fing van de Prins belet hebben.
Die raad was niet opgevolgd. Het was vooral de Kanselier,
Clarendon, die net als vroeger 1 volhield dat verklaringen ten
gunste van Oranje koren op De Witt’s molen zouden zijn: men
zou hem zodoende in staat stellen met de leus van afweer van
buitenlandse inmenging het nationaal Nederlands sentiment
achter zich te verenigen. Zeker miste die tegenwerping niet alle
grond. In de dagen van afwachting vóór de uitbarsting, in 1664,
hadden de Hollandse Statenleden hun mederegenten zelfs met
het oproepen van die toen in werkelijkheid sluimerende bedrei
ging tot een krachtiger houding tegenover Engeland kunnen
aansporen 2. In een pamflet van omstreeks diezelfde tijd, waarin
een Hollander en een Engelsman aan het kaartspel worden ver
toond, zegt de Hollander: „Waarom spelen? Om d’oranjeappel? Immers neen: ik versta geen vreemden daaromtrent in
mijn tuin toe te laten” 3. Zulke uitingen komen ook later voor
en zij zijn het teken van iets heel reëels. En toch kon het op
een ogenblik van ontmoediging gevaarlijk effect hebben, als
bij de gemeente de overtuiging post vatte, dat het Karei II
eigenlijk te doen was om wat zij zelf wilden: de verheffing van
de Prins. Toch beduidde de mogelijke verbinding van de zaak
van Oranje met die van Engeland een zwakheid voor het Staats
regiem, of liever voor het land in zijn strijd met Engeland. Dat
bleek in de beroering volgende op de nederlaag van Lowestoft
zo duidelijk, dat de Engelse regering Clarendon’s politiek van
onthouding weldra liet varen.
Het Oranjehuis zelf verkeerde ondertussen in gespannen ver
wachting. Van ’s Prinsen goevemeur Zuylestein werd aan de
!) Vgl. hiervóór, 218; en zie Continuation, 249.
2) Japikse, Verwikkelingen, 329. Dr. Japikse trekt hieruit echter te al
gemene conclusies, zoals in het vervolg zal blijken.
s) Aangehaald door Van Vloten, in Arend’s Algemeene Geschiedenis
des Vaderlands, IV1, 715.
256

Staten van Holland gerapporteerd x, dat hij een dronk uitge
bracht had op „de Koning van Holland en zijn luitenant”; zo
grof kan toch zelfs die man het niet gemaakt hebben. Hoe dat zij,
de Prinses-Douairière was voorzichtiger. Zij verbood juist in deze
dagen aan ’s Prinsen Engelsgezinde dienaren, Zuylestein en zijn
vrouw en Heenvliet-Wotton, om Downing nog te bezoeken,
zonder gevolg weliswaar wat de twee laatsten betreft 2. De oude
Prinses begreep de noodzaak om het nationaal gevoel te ontzien.
Zij verweet De Witt bijvoorbeeld het wantrouwen dat uit de
geheimhouding van De Ruyter’s zending voor de aanhangers
van het Oranjehuis gesproken had 3. Het bleef haar politiek
om mogelijkheden in verschillende richting open te houden.
Door Buysero onderhield zij intieme betrekkingen met de Hol
landse Statenpartij. Maar bij de opschudding van nu werd er
in haar omgeving wel degelijk gedacht aan een verheffing, ’tzij
om de Koning van Engeland tot vrede te bewegen, ’tzij om hem
integendeel met meer succes te beoorlogen: was Tromp zelf
niet bij de jonge Prins gekomen om hem te zeggen dat de zeeslag
gunstiger verlopen zou zijn als men onder zijn naam had mogen
vechten ? Zo stelde de Prinses nog in Juli een voorgenomen reis
naar Buren gedurig uit in de verwachting dat men „iets voor
haar kleinzoon doen zou, al was het maar dat men hem Admiraal-Generaal zou maken om de zeelui voldoening te geven.” 4
Courtin, onder de indruk van de oorlogsgeestdrift in Engeland
(die voor de Franse bemiddelaars soms onaangename vormen
aannam), zag voor De Witt geen ander alternatief dan weer
klop krijgen en door zijn koppigheid het Oranjehuis aan het
bewind brengen ofwel buiten Frankrijk om onverhoeds vrede
sluiten: „Oorlogvoeren is geen werk voor kooplieden.” 5

!) Zeeoorlogen, R.G.P., I, 324: aldus beweert Wicquefort aan Lionne.
2) A.w., 199.
3) Vgl. hiervóór, 248.
4) Wicquefort aan Lionne, 2 Juli 1665; Zeeoorlogen, R. G. P., I, 241.
B) 2/22 Juni 1665; a.w., 218. — Het is niet onvermakelijk in de Venetian Calendar, XXXIV, 222, te lezen dat deze Courtin, zoon uit een koop
mansfamilie, van zijn geboorte in de Engelse hofkringen last ondervond.

257

7
Kloekheid van de Staten; De Witt met
De Ruyter op zee (Aug. Nov. *65).
—

„Even trots als gewoonlijk” beschrijft hem d’Estrades; en
Downing zelf, die van uit zijn huis in het Voorhout, versterkt
als een vesting tegen mogelijke baldadigheden, de algemene ver
slagenheid gnuivend aanzag, moet toegeven dat De Witt ach
uiterlijk goed houdt als hij naar het Binnenhof staptl. De
tweede dag na de ramp trokken hij en zijn vorige collega’s al
met vernieuwde last van de Staten-Generaal naar Texel. Het
parool was: volhouden, de vloot zo spoedig mogelijk herstellen
en opnieuw in zee brengen. De Witt was niet de enige die de
situatie zo begreep: dan zou zijn taak onmogelijk geweest zijn.
Er was, tegen alle weifeling en eigenzoekelijkheid in, een krach
tig opveren van de nationale geest. „Eerste begin is kattegespin”, zoo geeft een echt volkspamflet de kijk van velen op de
tegenslag weer; en het voegt eraan toe: „past op de naeste
reys” 2. Uit andere pamfletten spreekt diepe schaamte, maar
de tekortkomingen worden zakelijk besproken en aan de toe
komst niet getwijfeld 3. „De harten van blode bloets”, zegt er
een, zijn door „dit kleyn verlies” tenminste „bekent”. Enkele
jonge mzinnen uit regentenkringen vroegen de Staten op zee te
mogen dienen: Beverweert’s zoon Ouwerkerk was er een van 4.
De oude draaier Renswoude kon juist in deze dagen Downing
om een gunst vragen en beloven dat hij zijn invloed in de StatenGeneraal ten dienste van Zijne Majesteit zou aanwenden (en
inderdaad, voegt Downing erbij 5, hij ijvert grotelijks voor vrede
1)
2)

Lettres et négociations, III, 214; Zeeoorlogen, R. G. P., I, 197Nederlander en Engelsman tzamen redenkaoelende over den zeestrijt

enz.; Knuttel 9069.
3) Vgl. Knuttel 9068, 9070, 9071. De aanhaling is uit het laatste, een
gedicht: Oli podrigo enz.
4) Met hem kwam die anti-Engelse geestdrift dus ook in de kringen
van het Oranjehof, maar Beverweert was altijd, zoals men weet, een trouw
Hollander geweest. De bizonderheid wordt vermeld door Downing, Zeeoorlogen, R.G.P., I, 211.
5) Zeeoorlogen, R. G. P., I, 228; vgl. hiervóór, 248 noot.
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en om hen aannemelijke voorwaarden te doen aanbieden), dat
bleef voorlopig nog ondergronds werken: in de Staten zelf ging
geen stem op om van de eisen iets af te doen en ook werd er
met napleiten of kibbelen geen tijd verkwist. Van Beuningen,
die in Frankrijk de schok van Lodewijk’s ongenoegen over zijn
in de wind geslagen raad moest opvangen, kon enige weken later
in jammerlijk Nederlands maar met het volste recht over de
„admirable vigoureuse conduite” schrijven, waarmee de zaken
hersteld waren x.
Manmoedig hadden op Texel de Raadpensionaris en zijn
mede-gedeputeerden met geweldige moeilijkheden geworsteld.
Het gerucht van hun vastberadenheid deed de gedaalde aan
delen van de Oost-Indische Compagnie weer stijgen: reken er
vast op, waarschuwde Downing de 19e Juni al, dat zij het on
mogelijke doen zullen om de vloot weer buiten te krijgen 2; en
inderdaad liep al de 24ste een eskader uit om bescherming aan
de verwachte Oost-Indische retourschepen te verlenen.
Maar het eerste nodige was het moreel van de manschappen
te herstellen: alle tucht was verloren en dat was niet te verbe
teren als niet eerst gestrengelijk werd opgetreden tegen de plichtvergeten kapiteins. Daarbij vereiste éen moeilijkheid het volle
ambtelijk en persoonlijk gezag van de gedeputeerden, namelijk
dat de hoofdofficieren zelf, en in het bizonder Tromp, die toch
zo hard als wie ook op de lafaards afgaf, hun verantwoordelijk
heid niet aan durfden en weigerden een krijgsraad te vormen.
Tromp’s tuchteloze aard kwam uit, toen hij zonder verlof naar
Den Haag toog om te bepleiten dat dit hatelijk werk „binnensduins” niet op de officieren maar op de Admiraliteitscolleges
neerkwam; een onhoudbare stelling zoals De Witt betoogde.
Hevig ergerde De Witt zich over de schroom voor scherp recht
doen, die de natie door lange ongewoonte bevangen had. Toch
werd ook in een enkel pamflet wel om onverbiddelijke straf
geroepen. Voor De Witt in ieder geval hing het heil van de
vloot daar nu van af. Ten slotte liet Tromp zich belezen en
de krijgsraad werd gehouden, maar de gedeputeerden zelf moes!)
2)

Brieven van De Witt (Scheurleer), II, 106.
Zeeoorl°gen> R- G. P., I, 210.
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ten er een veel werkzamer aandeel aan nemen dan De Witt
oordeelde dat hun naar recht toekwam: niet dat hij poogde zich
daaraan te onttrekken. Ten slotte werden drie kapiteins met
de kogel en nog een aantal anderen met verbanning, breken van
hun zwaard door beulshanden en dergelijke gestraft. Aan be
loning voor die zich wel gekweten hadden, liet men het tegelijk
niet ontbreken. Maar hun getal was klein, of wel hun beloning
kon enkel nog maar de vorm van een praalgraf aannemen.
Zo was er een nijpend tekort aan geschikte mannen voor het
hogere bevel, en om niets zozeer keek men verlangend uit naar
de thuiskomst van De Ruyter, die een aantal ervaren kapiteins
bij zich had en die zelf aangewezen scheen voor het opperbevel.
Nu hij ontbrak, moest men zich wel met Tromp behelpen, maar
na alles wat men al met hem beleefd had, kwam men toch niet
dan schoorvoetend tot dat besluit en men verbond er een ander
aan, waaruit de onwil om de vloot aan die driftkop, en boven
dien Prinsgezinde, toe te vertrouwen duidelijk sprak. De Staten
stelden namelijk, zoals voor het leger gewoonte was maar voor
de vloot nog nooit gedaan (al was eraan gedacht toen Obdam
scheen te weifelen), gedeputeerden naast, of eigenlijk boven, de
opperbevelhebber.
Het kwam hierop neer dat De Witt zichzelf met de leiding
van de nieuwe zeetocht, waarvan voor het land en het regiem
alles afhing, liet belasten: hij toch werd als een van de twee
gedeputeerden aangewezen, en de ander was de heer Huygens
uit Gelderland, een meer dan tachtigjarige. Tromp, die in De
Witt de gehate, bedilzieke Staten (zoals hij het voelde) verper
soonlijkt achtte1, moet hem ook dit (maar ten onrechte) in
het bizonder geweten hebben. De Witt’s vijanden spotten met
zijn heerszucht, zijn naaste verwanten hoorden met ontsteltenis
dat hij heel de fortuin van de familie aldus ging wagen. Lodewijk XIV toonde natuurlijk grote ergernis. Hijzelf was er ach
rustig van bewust dat het zo moest. In heel de vloot was nie
mand aan wie men de volle verantwoordelijkheid veilig laten
kon; van buiten was hij de enige wiens advies de hoofdofficieren
l)
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Zie b.v. Bampfield in Brieven aan De Witt, W. H. G., II, 199.

gaarne zouden aannemen, de enige ook — zo verklaarden (vol
gens hemzelf) de leden der regering — toegerust met voldoende
zelfvertrouwen om de officieren te durven tegenspreken en hen
zo nodig te dwingen met een goed werk tegen hun gevoelen
voort te varen 1. Grootspraak ? hij bewees het metterdaad door
van 14 tot 16 Augustus de vloot zonder ongelukken door het
Spanjaardsgat naar buiten te brengen, een ongehoorde pres
tatie, waardoor de paogelijkheid om ’slands voornaamste oorlogshaven uit te lopen met enkele windstreken werd uitgebreid.
Alle loodsen hadden beweerd dat dit ondoenlijk was, de offi
cieren waren sceptisch geweest. De Witt had onder zijn eigen
oog peilingen doen uitvoeren en stelde ten slotte met voldoening
vast, dat de praktijk nu bevestigde wat hij na voorafgaand onder
zoek in theorie voor gemakkelijk uitvoerbaar had verklaard.
Men keek intussen weer reikhalzend naar de Franse koeriers
uit: zou Lodewijk in deze nood niet over de brug komen? In
derdaad betuigde de Koning, onder berispingen door, zijn
oprechte bezorgdheid, maar al wat hij dééd, was zijn gezanten
in Engeland nieuwe vermaningen tot Karei II laten richten:
werden die afgewezen, dan zou hij de Staten — zo mocht
d’Estrades verklaren, maar niet schriftelijk — reden geven
tevreden over hem te zijn. Het moet gezegd dat hij hen in Juli
werkelijk aan zich verplichtte door onmiddellijk een krachtige
houding aan te nemen toen een nieuw gevaar op hun land
grenzen kwam opzetten. De krijgshaftige bisschop Bernhard von
Galen lag al lang met de Staten overhoop: hij maakte aan
spraak op Borculo, en om die roerige buurman schaakmat te
zetten hadden de Staten zich met zijn onderdanen van de stad
Munster ingelaten, maar hem daarmee meer gegriefd dan zich
zelf geholpen. Nu zag de Bisschop de kans schoon om Engelse
subsidies te krijgen voor een aanval op de Republiek, maar
Lodewijk liet aanstonds zowel te Munster als in Londen weten
dat men in dat geval ook met hem te maken zou krijgen. Het
leger van de Staten was jammerlijk zwak, vooral nu zij het ook
voor de vloot aangesproken hadden. Het gevaar bleef dreigend,
!)

Brieven van De Witt, W. H. G., III, 90.
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maar Lodewijk’s belofte van steun was toch een lichtpunt.
Tegelijk kreeg De Witt, die van tijd tot tijd uit Texel óver
kwam om op de buitenlandse zaken toe te zien, van d’Estrades
almaar weer waarschuwingen te horen over het roekeloos voor
nemen om de vloot nogmaals te wagen, en terwijl hij op dat
punt onwrikbaar bleef, was hij zo goed niet of hij moest enige
kleine koloniale concessies doen om de Franse onderhandelaars
in staat te stellen met een nieuw aanbod voor den dag te komen.
De vloot was nog niet uitgevaren, toen de 6de Augustus De
Ruyter met zijn eskadertje en Engelse prijzen vol rijke buit in
Delfzijl kwam binnenvallen, tot uitbundige vreugde van het hele
Nederlandse volk. Na de nederlaag van Lowestoft deed die
avontuurlijke en zo wonderwel geslaagde tocht dubbel weldadig
aan. Goed nieuws kwam niet alleen. In diezelfde dagen deed een
Engels eskader een aanval op de Nederlandse koopvaardijvloot,
waaronder de Indische retourschepen, die in de onzijdige haven
van Bergen een schuilplaats gezocht hadden nu de Engelsen de
zee beheersten; het werd bloedig afgeslagen. De Deense rege
ring 1, die al een heimelijke afspraak met de Engelse gemaakt
had om als prijs voor het dulden van die schending van haar
grondgebied de helft van de buit op te strijken, begon zich af
te vragen of samenwerking met de Staten niet wellicht voor
deliger zijn zou.
Ondertussen hadden de Staten van Holland zonder dralen
De Ruyter een rang boven die van Tromp verleend, waarna
de Staten-Generaal hem met het opperbevel bekleedden. Het
was voor de regerende partij een opluchting dat rij zodoende
van Tromp afkwamen en een man aan het hoofd kregen, die
hun bewind zonder meer aanvaardde en die bovendien even
voorzichtig en koel van oordeel als de ander roekeloos en onbe
rekenbaar was. De vervanging droeg geenszins het karakter van
een partijdaad. De Ruyter was meer dan twintig jaar ouder
dan Tromp, bij het zeevolk ten hoogste gezien en geliefd, terwijl
de gemeente van rijn romantische wereldreis die zo glorierijk
te Delfzijl geëindigd was, nog dieper indruk ontvangen had dan
van Tromp’s heldhaftig dekken van de rampspoedige terugi)
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Noorwegen behoorde tot het Deense koninkrijk.

tocht naar Den Helder. Dat het met dat al voor Tromp, die
het opperbevel reeds had uitgeoefend, die met De Witt de vloot
zeilklaar gemaakt en een volledige reorganisatie doorgevoerd
had, een bittere teleurstelling was, spreekt vanzelf, maar zijn
gedrag was onverschoonbaar. Hij begon met te verklaren dat
het hem onmogelijk was onder De Ruyter te dienen en hield
aan om zijn ontslag. Alleen na ernstige waarschuwingen van de
gedeputeerden, dat hij wegens dienstweigering bij de aanvang
van een zeetocht voor een krijgsraad gebracht zou worden, schik
te hij zich morrend. De 18e Augustus verscheen De Ruyter op
de reeds buitengaats gebrachte vloot, door officieren en man
schappen hartelijk toegejuicht. Dezelfde dag nog zette men zeil.
Het doel was de Engelsen de heerschappij ter zee die zij sedert
Lowestoft bezaten, weer te ontnemen en zo de koopvaarders
te Bergen de thuisreis te verzekeren. Dat laatste gelukte, maar
tot een treffen met de Engelse vloot, waar De Witt naar haakte,
wilde het maar niet komen: de twee tegenstanders misten elkan
der gedurig. Een zware storm verstrooide bovendien de Staatse
vloot vroeg in September en toen zij op het eind van de maand
weer op de ree lag en De Witt en De Ruyter alle krachten
inspanden om haar voor een nieuwe poging klaar te maken,
werd zij nogmaals door een zware storm geteisterd. In weerwil
van die tegenslag zeilde men in het late seizoen toch naar de
Engelse kust, maar door ziekte en sterfte verzwakt moest men
begin November voorgoed terug. Teleurgesteld in zijn hoop op
een zeeslag kwam De Witt weer in Den Haag om er zonder een
dag verpozing zijn werk als Raadpensionaris op te vatten.

8
Downing’s intrigues; anti-Franse stem
ming ondanks hulp tegen Munster. Overijsels voorstel (26 Oct. *65). D’Estrades.
Zijn vrienden hadden hem smartelijk gemist, vooral op het
laatst.
Eerst had de hoopvolle stemming gewekt door De Ruyter’s
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thuiskomst nagewerkt, onderhouden trouwens door de goede
berichten uit Bergen. De Engelsen waren in Juli niet weinig
teleurgesteld en geprikkeld tevens, dat de Munsterse dreiging de
averechtse uitwerking had van Lodewijk XIV krachtiger de
partij van zijn bondgenoot te doen opvatten. Als tegenzet had
de Engelse regering geheime instructie aan Downing gegeven
om ernstig te trachten afzonderlijke onderhandelingen over
vrede met Nederlandse staatslieden aan te knopen. Downing
had al lang gevraagd dat men hem daartoe in staat zou stellen,
en het gewone praatje dat hij en zijn agenten rondstrooiden,
was toch al geweest dat de Staten met de Franse bemiddeling
op de verkeerde weg waren; dat een afzonderlijke vrede voor
het grijpen lag — voor het grijpen evenwel alleen, gaf hij dan
tevens te verstaan, als men zich niet langer door principieel
anti-Engelse ... en anti-Orangistische! ... drijvers misleiden
liet x. Maar hij had een basis van vredesvoorwaarden nodig,
en die werd hem nu gezonden. 31 Juli schreef Arlington hem,
dat de Koning en de Kanselier Clarendon overtuigd waren dat
„all wise and good Dutchmen” wel zouden inzien hoeveel beter
een schikking was waarbij de Fransen hun eigen belangen niet
konden doen gelden. Het gevaar waarop de Hollanders gewezen
moest worden, was dat van de Franse plannen in de Zuidelijke
Nederlanden: daar hadden Engeland en de Republiek gemeen
schappelijke belangen. Ongelukkig maar dat de voorwaarden
die hij dan aangaf als een aannemelijke grondslag — en Dow
ning mocht ze niet zelf voorstellen: de eer gebood de Staten
met voorstellen te laten komen — bizonder ongunstig waren 2.
1
Het interessantst is nog Arlington’s wenk dat zulke voorwaar
den in Engeland een gunstig onthaal zouden vinden „if ushered
in by some friendly actions towards the Prince of Orange”.
Arlington behoorde tot hen die, anders dan Clarendon, in de
Oranjepartij altijd een wapen tegen de aartsvijand De Witt
1) Zeeoorl°8en> R- G* P-» I» a4°-

2) Arlington aan Downing, 21 Juli O.S., Add. 22920, Br. Mus.
(Downing Papers). Vergoeding van oorlogskosten; een goede regeling voor
het Oosten, zodat Engeland die handel gelijk zou delen; vergoeding voor
wat in Guinea genomen was; — dat waren de door A. genoemde punten.

264

gezien hadden en die, waar zoveel Oranjegezinden zich aan
boden, wilden toeslaan. De belangen van ’sKonings neefje
wogen daarbij natuurlijk niet het zwaarst. Maar bleek uit de
gebeurtenissen niet zonneklaar dat Oranjegezindheid de Staten
in hun strijd met Engeland dwars zat? Arlington’s inzicht dat
daarvan gebruik diende gemaakt te worden, kreeg, nu tevens
Frankrijk’s houding aan de zaken een scherper wending gaf,
een kans.
Maar Downing ontving de basis juist toen het binnenvallen
van De Ruyter in Delfzijl een omkeer in de stemming van het
Nederlandse volk teweegbracht. Met niets dan opgewekte en
moedige gezichten om zich heen durfde hij de zware voorwaar
den van zijn lastgevers aan niemand meedelen. Trouwens, ter
wijl vlak tevoren niemand minder dan Van Beverning hem
een ontmoeting had laten voorstellen „om te zien of wij het
niet kunnen bijleggen”, klaagde Downing de 18e Augustus, dat
hij niets naders van hem gehoord had, „noch iets dat in de
richting van vrede wijst sedert De Ruyter’s terugkeer” 1.
Downing kon in ieder geval die politiek niet lang meer dienen.
Zijn positie begon pijnlijk te worden. In Engeland was de
secretaris van het Nederlandse gezantschap Cunaeus gearres
teerd ; op de vertogen van de gezant werd geantwoord dat de
secretaris ontoelaatbare bezoeken aan gevangenen gebracht
had; inderdaad beschouwden de Engelsen Cunaeus als De Witt’s
man naast de minder steil Staatsgezinde — en overigens onbe
kwame — Van Goch 2. De Staten gingen nu tot een hele reeks
arrestaties over, die trouwens maar gedeeltelijk het karakter van
maatregelen van weerwraak vertoonden. Downing had zijn vol
kenrechtelijke bevoegdheden aan alle kanten overschreden.
Oorlog greep toentertijd zoveel minder diep in het leven
der naties dan tegenwoordig; het stelde hen ook niet zo
als gesloten blokken tegenover elkander. Als Engelse krijgsge
vangenen het wat hard te verduren krijgen bijvoorbeeld, bieden
x) Japikse in B. V. G., IV, IV, 79. Colenbrander heeft deze belangrijke
passage in zijn uitgave van Downing’s brief in Zeeoorlogen, I, 386, zonder
waarschuwing weggelaten.
2) Vgl. hiervóór, 355.
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zij zich aan voor dienst op de Staatse vloot en zijn er welkom
Talrijk woonden in de Republiek nog Engelsen, die in Amster
dam of Rotterdam rustig hun zaken bleven doen en die zich
met de politiek niet verder inlieten dan dat ze er met hun
Hollandse zakenvrienden twistgesprekken over voerden. Niet dat
ze soms niet in moeilijkheden geraakten. Te Amsterdam zat nog
een consul, een Schot, Sir William Davidson, die zich juist in
deze tijd erg onveilig begon te voelen. Met verontwaardiging
meldt hij aan zijn regering dat het gepeupel er hem van ver
dacht Jan Evertsen omgekocht te hebben en dat een onschuldig
man, zijn boekhouder, bij het gaan naar de beurs door een
woedende menigte aangerand was, die hem het zenden van be
richten verweet12. En inderdaad — de Engelse archieven bewij
zen het — gingen onder de hoop heel wat nieuwsschrijvers en
spionnen schuil. Niet alleen Engelsen trouwens werkten voor
de Engelse regering en onderling waren de Engelsen verdeeld
in partijen, die elkaar bestookten en verrieden. De „fanatieks”
zoals de royalisten hen noemden, de in 1660 uitgeweken
Engelse of Schotse Commonwealth-mannen, haatten Karei II
met een inniger haat dan de Hollanders konden voelen, en zij
haatten Downing nog in ’t bizonder als een overloper, die in
'62 zijn ijver voor zijn nieuwe meesters gestaafd had met de
vangst van de drie ongelukkige „koningsmoorders”, die zich in
de Republiek veilig gewaand hadden. Die mensen waren nu
tot elke dienst aan de Staten bereid. Maar voor contra-spionnage waren zij niet het geschiktst. Daarvoor gebruikte De Witt
een kolonel Bampfield, een avonturier die in de beroeringen van
zijn vaderland nu deze dan gene zijde gehouden had, en die
in de laatste tijd het vertrouwen van Downing had weten te
winnen. Door hem had men overvloed van gegevens tegen een
aantal van de werktuigen van de gezant.
Het eerste slachtoffer was Oudart, het ons bekende lid van
de Raad van de Prins van Oranje. Anders dan Buysero had
1) B. M. H. G., 1917, 370.
2) Sir W. Davidson in de Republiek, Bijdragen voor Vad.
Getch., IV, VIII, ...
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Oudart zich na het mislukken van het voogdijplan geheel bij
de Engelsen aangesloten. Downing protesteerde tegen zijn arres
tatie op grond van het feit dat hij genaturaliseerd Engelsman
was en sedert Downing’s wederkomst in 1664 in zijn dienst stond.
De Staten merkten daartegenover op, dat Oudart nog steeds bij
de Prins van Oranje in dienst was en dagelijks in diens
Raad zitting gehouden had, en dat het volmaakt binnen hun
soevereine competentie viel hem wegens zijn hoogst strafbare
handelingen aan te vatten1. Downing vermoedde zelf dat men
van Oudart de drukker te weten wilde komen, bij wie hij — onbe
schaamd genoeg! — zijn nota’s aan de Staten in Nederlandse
vertaling liet vermenigvuldigen. Maar daarvan was Oudart
onkundig 2. Dat hij de gezant overigens hielp en feitelijk spionnage-diensten verrichtte, ook onder de Staten-leden van vrede
praatte, staat vast 3. Een Engels officier, die juist uit de Staatse,
dienst gegaan was en nu in Downing’s woning verblijf hield,
van waaruit hij mee ijverig voor vrede en tegen De Witt werkte,
volgde Oudart naar de Gevangenpoort. Nader nog kwamen de
Staten aan de persoon van de gezant, toen zij diens eigen secre
taris Gringham arresteerden. Al protesterende raakte Downing
in angst voor zijn eigen veiligheid 4, op het eind van Augustus
verliet hij Den Haag met stille trom. De Staten konden zich
gelukwensen dat zij een nest van spionnage en intrigue op hun
eigen territoor verstoord hadden. Davidson week even later
ook uit. Oudart en Gringham werden na enige maanden tegen
Cunaeus uitgewisseld.
Maar dat veelhoofdig bewind kon de afwezigheid van de
krachtige leider die uit zijn dienaar gegroeid was, niet lang
*) Aitzema, XI2, 796.
2) Aldus Downing zelf: Goodison, England and the Orangist Party.
s) Japikse, B u a t als diplomaat, B. V. G., IV, IV, 63; Brieven
aan De Witt, (W. H. G.), II, 198.
*) Dit geeft Aitzema te verstaan (Saecken van Staet en Oorloch, XI2,
796) en dat hij goed zag, blijkt uit Downing’s eigen brieven naar Enge
land. „For God’s saké”, schreef hij 25 Aug. aan Arlington (St P., 84,
177» „seize nobody, for yn [ then] my family will al be seized and wt [what]
care they for Van Gogh, I assure you not two straws in comparison of an
occasion for to take mee”; bij Goodison.
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ontberen. D’Estrades mopperde aldra, dat niets ernstigs verhan
deld kon worden. Vivien, als pensionaris van Dordt De Witt’s
plaatsvervanger, durfde nergens voor instaan. Maar het ergst
was dat kritiekzucht en ontmoediging vrij spel hadden. De on
vruchtbaarheid van De Witt’s zeetochten en de stormen ver
duisterden het gunstig aanzien van de zaken ter zee weer; de
opluchting over Lodewijk’s houding tegen de Bisschop van
Munster maakte weer plaats voor ongeduld, terwijl tevens op
het eind van Augustus bleek dat Lodewijk zijn gezanten in
Engeland nog verder gaande concessies had laten aanbieden dan
waar De Witt vóór zijn vertrek schoorvoetend in toegestemd
had. Vijandige critici konden zeggen dat het wel leek of het
Franse bondgenootschap enkel dienen zou om de Republiek
een vernederende vrede op te dringen.
De Witt’s eigen aanhangers, die op de Franse vriendschap ge
bouwd hadden, gaven met een zekere bitsheid tegenover het
Franse pressen te kennen, dat de Republiek bij machte en van
zins was om tegenover Engeland haar eer en haar belangen
ongerept te houden; dat deed Van Beuningen tegenover Lionne
zowel als de Geldersman Van Ghent, een van de vooraan
staande leden van de Staten-Generaal, en Van Beveming tegen
over d’Estrades. De Koning was gegriefd dat men geen dank
baarheid toonde voor zijn mededeling aan de Staten — nog
weer een stap toch naar een vervulling van de beloften van
1662 —, dat hij met Engeland breken zou, indien het die aan
bieding verwierp. Hij had zich daar enkel toe laten drijven door
zijn bezorgdheid over de positie van De Witt. Alleen met diens
steun kon het Frans-Nederlandse bondgenootschap bestaan;
zijn val zou Engeland meester van de Nederlandse politiek
maken. Zover wilde Lodewijk het niet laten komen; maar met
het oog op Spanje was er hem nog altijd aan gelegen om een
oorlog met Engeland te vermijden.
Hij onderschatte bij dat alles het weerstandsvermogen van
de Republiek en hij telde de koloniale belangen waar tij voor
vocht, wel wat licht. De ergernis daarover moest, heel anders
dan hij bedoelde, de geesten meer vatbaar maken voor de ge
dachte die Downing met behulp van zijn orangistische connec-
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ties had getracht Ingang te doen vinden: dat men zich dan
misschien beter rechtstreeks met Engeland verstaan kon. Het
gevaar van Frankrijk’s plannen in de Zuidelijke Nederlanden
kwam in September opeens nader, want toen overleed Philips
IV van Spanje, en tegen diens zoontje Carlos II, een ziekelijk
tobbertje bovendien, stond nu te vrezen dat Lodewijk die
fameuze rechten van zijn Koningin zou laten gelden. Van
Downing kon hiertegen geen ordewoord meer uitgaan, maar
Van Goch had nog steeds (zoals Van Beuningen het noemde)
„lamentable audientiën bij een Koningh, die openbaere vyandt
is van den staedt” 1, en in het begin van October maakte
Karei II van die gelegenheid gebruik om te kennen te geven,
dat hij een afgezant om over vrede te handelen graag ontvangen
zou; hij was genegen tot vrede, maar verklaarde van de Franse
bemiddeling niets te moeten hebben 2. Op dat ogenblik had de
Bisschop van Munster zijn bedreigingen in daden omgezet. Zijn
leger was de grenzen overgetrokken en had niet alleen het be
geerde Borculo maar hele stukken van de Gelderse Graafschap
en van het Overijselse Twente en zelfs Salland bezet, terwijl het
zwakke Staatse leger, waarvoor men te elfder ure aan het
werven was gegaan (de oude Prins Maurits was eind Juli tot
opperbevelhebber aangesteld), zich aan de veilige kant van de
IJsel hield. Karei II gaf aan Van Goch ronduit te verstaan
dat vrede met hem tevens vrede met de Bisschop betekende.
Net in de dagen dat de brief van de gezant in de Republiek
de stof van alle politieke gesprekken vormde, liet Lodewijk XIV
zijn besluit meedelen om onverwijld een hulpcorps te zenden.
Dat stijfde de partij van weerstand aan Engeland ongetwijfeld,
maar toch was velen het vooruitzicht van Franse troepen in
het land en van een zo grote verplichting aan de Franse politiek
dermate onaangenaam, dat zij daarom nog meer tot een verge
lijk met Engeland neigden.
Argwaan tegenover Frankrijk, dat was vanouds een geestes!) Brieven van De Witt (Scheurleer), II, 128.
2) Van Goch gaf verslag van dit gesprek in een brief van 4 October
1665: zie Aitzema, IX2, 1015; en vgl. Brieven van De Witt (Scheurleer),
IV, 480.
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houding van De Witt’s eigen partij. Er was maar al te veel
goede grond voor, dat zou spoedig duidelijk worden. Toen bleek
meteen dat De Witt zijn vrijheid van handelen niet verkwanseld
had, zoals nu zovelen hem nagaven. Zijn politiek was een bij
uitstek realistische. Om tegenover Engeland zijn lijn strak te
kunnen houden, had hij het Franse verbond nodig. Zodra
’s lands belangen tegenover Engeland gedekt waren en daaren
tegen van Frankrijk een onmiskenbare dreiging kwam, was hij
bereid zijn koers te veranderen. Zijn moeilijkheid werd daarbij
niet weinig verzwaard door het feit dat de Nederlandse opinie
voor een groot deel niet zo vrij tussen de twee machtige buur
staten stond, dat niet slechts de neiging tot Engeland maar de
afkeer van Frankrijk bij velen beginselzaak of partijzaak was,
zodat hun oppositie even blind was als hun lezing van zijn
motieven.
Voor de ingewijden was de omgang met het lichtgeraakte,
op zijn eer gestelde, opgeblazen hof van Lodewijk XIV een
beproeving; maar dat was het niet wat de publieke opinie tegen
Frankrijk innam; de tyran van Europa, de onverzadelijke ver
overaar, moest Lodewijk nog worden; wat in Nederland tegen
Frankrijk aangevoerd werd, was vóór alles dat het een katho
lieke mogendheid was, evenals men in Engeland de geloofsver
want zag. ’t Is dan ook geen toeval dat in deze dagen verschei
den predikanten zich tegen het Frans verbond lieten horen, zo
goed als indertijd Datheen tegen Anjou gepreekt had of Smout
tegen Richelieu: zonder verdeeldheid van gemoed konden predi
kanten nu die traditie voortzetten, want zo vroeger Willem de
Zwijger of Frederik Hendrik het odium van de Franse politiek
hadden moeten dragen, nu was door het huwelijk van 1641 het
Oranjehuis aan de Engelse kant gekomen en door de inlijving
van het prinsdom Oranje (in 1664 maar in schijn ongedaan
gemaakt) van Frankrijk voorgoed vervreemd.
De botsing met Munster gaf juist aan het anti-papisme voed
sel. Met hevigheid was het in Augustus opgeflakkerd, toen er,
vóór de openlijke oorlog, te Arnhem een samenzwering ontdekt
was om de stad in handen van de Bisschop te spelen. Daar
kwam nog bij de ergernis over de houding van de Spaanse
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Nederlanden. De Bisschop kreeg vandaar niet alleen soldaten en
officieren, er werden onder deksel van de algemene beroering
van Spaans Brabant uit strooptochten op Staats gebied onder
nomen, ofschoon de Spaanse goeverneur bij hoog en laag zijn
neutraliteit bleef betuigen. Maar de stemming daar was onmis
kenbaar; het regende pamfletten waarin de Vlaamse schrijvers
vol leedvermaak de ondergang van de Republiek voorspelden,
en het Noorden bleef het antwoord niet schuldig 1. Juist ook
Staatsgezinde schrijvers stelden zich met hevigheid te weer en
schimpten op papen en monniken. Als men de buitenlandse
situatie aan het geloof wilde toetsen, zat de situatie waarlijk wel
vol van tegenstrijdigheden. Wie daar een katholiek-protestantse
tegenstelling construeren wilde, moest beginnen met de ogen te
sluiten voor het feit dat de vorst die hij als een geloofsgenoot
verheerlijken wilde, de Bisschop bezoldigde; en de katholieke
Nederlanden werden door niemand anders bedreigd dan door
de katholieke Lodewijk XIV. De gezant van hun Koning, de
Spanjaard Gamarra, werkte met Downing samen tot diens ver
trek toe, en erna nog vond hij bij de Oranjegezinden, zo goed
als de ander, het meeste gehoor.
Maar dat alles weerhield de predikanten niet om op grond
van protestantse overwegingen vrede met Engeland en wan
trouwen tegen Frankrijk aan te prijzen. Min of meer openlijke
toespelingen op een verheffing van de jonge Willem van Oranje
bekroonden zulke beschouwingen: „Laat ons voorkomen”, zo
sprak bijvoorbeeld ds. Sceperus van Gouda in September 1665 2,
„alle verdere verbittering, opdat het Engelsch en Hollantsch
bloet, tesamen vereenight synde in dien grooten en weerdighen
persoon, welke Hollants Hof bewoont, niet meer vervreemt, ver
hit, en verwoet worde van en tegen elkander”. Zijn lang-

!) Zie b.v. Knuttel 9144, 9186, 9230, 9252.
2) Zijn preek werd in 1666 met bijvoegingen uitgegeven onder de titel:
Juda en Israël teegens Benjamin, mitsgaders Engelant teegen Hollant, voorgestelt uit Judic. 20, vers 27, 28; Kn. 9398. De eerste aanhaling (ook te
vinden bij Van Vloten, in Arend, Alg. Gesch. des Vaderlands, IV1, 748)
op blz. 47; de volgende 38.
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dradige en geleerd-doende preek, tot onleesbaar wordens toe
met Romeinse en Oud-Testamentische voorbeelden volgepropt,
wil volstrekt de Engelse zaak niet bepleiten, integendeel; maar
de spreker betoogt almaar weer overnieuw dat een oorlog tussen
Holland en Engeland een broederkrijg is, dat „de gereformeerde
wereld” er enkel bij verliezen kan, wie van tweeën ook wint. Het
was genoeg voor de Goudse magistraat om Sceperus te schor
sen 1 ; zijn gemeentenaren dachten er anders over en brachten
geld bijeen om zijn salaris voort te betalen 2.
Wel zo bont nog maakte het twee maanden later ds. Lantman, en dat in Den Haag zelf. Zijn tekst al was een uitdaging
aan het stadhouderloos bewind: „Ik zal wederkeren tot mijnen
vorigen man, want doe [toen] was mij beter dan nu” 3. Maar
in het bizonder richtte hij zich tegen het Franse bondgenoot
schap: de Bartholomeus-nacht van 1572, de Franse Furie te
Antwerpen in 1583, de onderwerping van La Rochelle, de
burcht der Hugenoten, nog maar een generatie geleden — dat
alles haalde hij op. Daarin stak trouwens niets ongewoons: de
Bartholomeusnacht moest in de pamfletten vaak als argument
tegen het Frans verbond dienst doen 4. De Staten van Holland
konden niet minder doen dan een predikant, die ’s lands bond
genoot beledigd had en de aangenomen buitenlandse politiek
in gevaar bracht, schorsen; na betuigingen van spijt en on
schuldige bedoeling werd hij een maand later weer her
steld. Zijn ambtgenoot Simonides werd wegens een preek
waarin hij van „ondankbaarheid” sprak, indien de jonge Prins
van Oranje niet in de ambten van zijn vaderen gesteld werd,
enkel berispt.
Dit helpt alles de atmosfeer begrijpen waarin nu plotseling,
in de laatste week van October, terwijl De Witt na de tweede
storm doorstaan te hebben met de vloot op de kust van Enge
land kruiste, een aanval op zijn politiek ondernomen kon wor
den, uitgaande van de holle verzekeringen van Karei II als
*)
2)

8)
4)
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Aitzema, XI2, 987.
B. M. H. G., 1936, 44, noot 3.
Hosea, kap. 3, vers 6. Zie Aitzema, XI2, 1034.
Zie b.v. Knuttel, 9559.

overgebriefd door Van Goch. Een geweldige opschudding werd
teweeggebracht door een voorstel1 waarmee de Overijselse
gedeputeerden de Staten-Generaal kwamen verrassen, om name
lijk volgens de wens van Zijne Engelse Majesteit inderdaad
iemand tot het voeren van onderhandelingen over te zenden
en dan wel daarvoor te kiezen de persoon van wie men wist
dat de Koning voor hem „een singuliere genegentheyt” koes
terde, de Prins van Oranje, die men tot dat doel met de nodige
kwaliteit zou dienen te sterken door hem tot Kapitein- en
Admiraal-Generaal te benoemen; gezien „de tederheyt van
syne jaren” met een plaatsvervanger. In de eerste ogenblikken
werd gedacht dat minstens Zeeland en Friesland mee wilden
doen; dat zelfs in Holland verscheiden steden ervoor voelden.
De griffier van ’s Prinsen Raad Buysero ontwikkelde een grote
bedrijvigheid, bij elk lid der Staten in het bizonder hoog op
gevende van de ijver der anderen om de Prins enige waardig
heden toe te kennen 2. Hij verklaarde zelfs aan Fannius, een
neef van de Raadpensionaris en een van diens vertrouwden, dat
men om volslagen tweedracht te voorkomen de Prins minstens
lid van de Raad van State maken moest en zo een vrede met
Engeland voorbereiden 3. Van Goch, op wiens brief van 4 Octöber alle plannen gebaseerd werden, schreef intussen ook nog
dat hij zijn zoon overzond — om over de uitwisseling van gevan
genen te spreken; maar de gedachte lag voor de hand dat
dit in werkelijkheid verband hield met het denkbeeld van
afzonderlijke vredesonderhandelingen. In Frankrijk hevige
argwaan!
Wat de opschudding nog vermeerderde, was dat juist in deze
dagen Van Beveming in de Staten van Holland meedeelde
dat hij zijn ambt van Tresorier-Generaal neerleggen wilde. Hij
gaf aan dat besluit zeer bepaald het karakter van een opzeggen
van zijn vertrouwen in de Raadpensionaris. Wat betekende
daarbij de afval van Overijsel, — de drieguldensprovincie zoals
men het een eeuw later uitdrukte, van wie het eigenlijk wat
*) Aitzema, XI2, 1015.
2) Brieven van De Witt, W. H. G., III, 150.
3) Brieven aan De Witt, W. H. G., II, aoi.
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onbehoorlijk gevonden werd dat ze in zo'n belangrijke zaak een
initiatief durfde nemen, en die zich nu zelf als het ware veront
schuldigde met de nood, waarin de inval van Munster juist
haar bracht1. Van Beveming in de oppositie — dat wilde zeg
gen dat er zich in de machtige provincie waar heel De Witt’s
gezag op steunde, een scheuring vertoonde, en dat er een man
klaar stond — tot dan toe een van zijn voornaamste medestan
ders — om dat gezag van de wankelende Raadpensionaris over
te nemen. Op het eerste bericht snelde d’Estrades naar Van
Beveming om te trachten hem nog van zijn voornemen af te
brengen. Hij sprak hem van het vertrouwen dat zijn Koning
in hem, Van Beveming, stelde en van het kwaad dat hij De
Witt zou doen. Maar Van Beveming zei ronduit, dat hij de
zaken te verward vond om er nog mee verantwoordelijk voor
te willen zijn. Men had de staat te lang zonder bijstand gelaten.
Hij werd nu van twee kanten besprongen, en van beide was
de Koning van Engeland meester; de ontsteltenis van gemeente
en magistraten kwam voort uit dat schouwspel van een onge
kende krachtsontwikkeling van die Koning, die een vloot van
honderd schepen en een leger van 30.000 man (dat van Mun
ster bedoelde hij) tegen hen uit de grond gestampt had, en die
nog tot zulke uitgaven bereid bleek, dat hij de Staten te gronde
richten zou als ze zich niet met hem verzoenden en nooit meer
met hem braken 2.
Dat was taal die de Oranjepartij vol hoop het oog op Van
Beveming moest doen richten. Het is een ongelukkig feit, dat
zij het in deze dagen van kleinmoedigheid en vrees moest heb
ben. Geen oorlog, zo betoogt een pamflet3 — aan de ordelijke
redeneertrant te oordelen van een ontwikkeld man afkomstig ,
1)
Aitzema, XP, 1016. — Overijsel betaalde 3 ten 100 in de Generaliteitslasten.
2) Estrades, Lettres et négociations, III, 478.
3) Observatie van eenen Amsterdammer gheschreven oen eenen goeden
Patriot op het suject van desen teghenwoordighen Orlogh met Enghelandt; Kn. 9391. — Het jaartal is 1666, maar het moet uit het begin van
dat jaar stammen, van vóór de Vierdaagse Zeeslag, die bewees dat de Ne
derlanders de Engelsen ter zee wel verslaan konden In ieder geval iets
later dus dan de gebeurtenissen, waaraan ik het in de tekst verbind.
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is voor de Republiek zo schadelijk en onverdraaglijk als een met
Engeland. Wij kunnen zelfs nooit hopen tegen een gelijk getal En
gelse schepen te winnen: hun schepen zijn beter en beter bewa
pend, bemand met Engelsen, terwijl ons scheepsvolk bestaat „in
differente natiën tesamengeraept” 1; voorts: „omdat de Enghelsche natie temerairer ende bellikeuzer is dan d’onse”; ook is En
geland gunstiger gelegen; en dan moet onze hulp komen van het
verraderlijke Frankrijk! Conclusie: wij hebben vrede nodig en
moeten daarom „aenghename middelen vinden om den Koningh van Enghelandt eenighsins te versoeten van de langhdurighe sinistre opinie die wij eenighsins hebben veroorsaeckt in
differente occasien... Jae, dat meer is, wat kleyne estime en
hebben wy niet ghetoont te hebben voor soo vele recommandatiën, die den voorseyden Koningh aen onse Heeren heeft ghedaen, dewelcke als goede Politijcquen wy behoorden terstondt
in executie ghestelt te hebben, ende alsoo ons ghedient van
dese kleyne opportuniteyten om den voorseyden Koningh in
dierghelijke saecken t’obligeren; waerin wy niet gemanckeert en
hebben weghens Vranckrijck 2. Het is ghewis dat den Koningh
van Enghelandt reden heeft hem hiervan te beklaghen, als men
het al overdenckt, ende van gheene meer als van de saecke
raeckende den Prince van Oranjen”. De schrijver beweert dan
(ten onrechte) dat er in 1660 aan Karei II beloften gedaan
zouden zijn, die men niet gehouden heeft; hij spreekt van on
dankbaarheid jegens Oranje; en hij eindigt met te zeggen dat
door de Prins deKoning van Engeland onze vriend in plaats van
onze vijand zou worden, waardoor ons aanzien in Europa toe1) Is het nodig aan te duiden wat een ergerlijke overdrijving er in die
laatste opmerking steekt? Zeker dienden er op de vloot heel wat Duitsers
en Skandinaviërs; zelfs Engelsen: de nationale scheidslijnen liepen zo
scherp niet als tegenwoordig (vgl. hiervóór, 265). Maar het scheepsvolk ver
toonde toch een heel ander beeld dan de landsoldaten. Zie b.v. een opmer
king in het pamflet Hollantse ontsteltenis enz., Knuttel 9068, dat het
scheepsvolk niet zo onderworpen aan discipline was, vrijer, niet zo slaaf
achtig als de soldaten, en dat onder meer omdat het meer ingeborenen zijn!
~) Ook hier is het haast overbodig op te merken dat er geen verge
lijking gemaakt kan worden tussen beleefdheden aan Frankrijk en een
verheffing van de Prins van Oranje op aanbeveling van Engeland.
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nemen zou. — Ziehier een gedachtengang die niet uit nationale
kracht voortkomt of ertoe leiden kan. Mèt de protestantse be
schouwing was dit typisch voor wat in deze dagen om Oranje
riep.
De Witt’s vrienden verlangden nu vurig naar zijn terugkeer.
In de Staten van Holland hadden verscheiden leden het Overijselse plan „overgenomen”, dat wil zeggen het ernstig genoeg
opgevat om het aan hun principalen te gaan voorleggen; en
in ’t bizonder de Amsterdammers schoten in „kordaatheid”
te kort1. D’Estrades zond zo alarmerende berichten naar
Frankrijk, dat Lodewijk zich geluk wenste hem juist gemach
tigd te hebben om een oorlogsverklaring tegen Engeland te be
loven: het scheen de enige manier om de onderwerping van
Holland aan Engeland te voorkomen. Toch zag d’Estrades tege
lijk ook heel andere mogelijkheden in de situatie. Er heerste
een dusdanige verwarring dat hij zich afvroeg, of Frankrijk door
middel van het legertje dat het juist tegen Munster herwaarts
zond, niet kon pogen vaste voet in de Republiek te krijgen. Hij
dacht aan Gulik of Maastricht2: door het beat van die plaatsen
zou men eindelijk de Republiek kunnen beheersen en niet meer
van die wispelturige steden en hun goedvinden afhangen. En als
Gulik of Maastricht niet te krijgen waren, dan viel er misschien
nog meer in het binnenste van de Republiek een slag te slaan.
Zijn aandacht was op Friesland en Groningen gevestigd. De
weduwe van Willem Frederik — een dochter van Frederik
Hendrik en Amalia — nam daar het stadhouderschap voor haar
minderjarige zoon waar. Deze dame lag overhoop met haar
moeder en beklaagde zich in conferenties met d’Estrades niet
zuinig over de Douairière. Nadat zij zich reeds duidelijk aan
Frankrijk aangeboden had (op de Engelse afhankelijkheid waar
in haar neefje in Den Haag opgevoed werd had zij veel aan te
1) Resolutiën Holland, 28 October 1665; vergeleken met Brieven van
De Witt (Scheurleer), II, 117: 18 Nov. 1665.
2) Door onderhandeling te verkrijgen: d. w. z. het eerste dus van de
Hertog van de Palts-Neuburg; het tweede van de Staten-Generaal zelf.
Wat d’Estrades zich precies voorstelde, is ver van duidelijk. Lettres et
négociations, III, 486.
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merken), zetten haar vertrouwden Van Haren en Bootsma 1
de puntjes op de i. Men herinnert zich de betrekkingen welke
die heren met Downing plachten te onderhouden. De roeke
loosheid van hun gepraat met de Fransman (er was sprake
van een bezetting van Munster, waarna de Koning met Fries
land en Groningen zou kunnen doen wat hij wilde; de PrinsesGoevemante kon op de goevemeurs van Koevorden en Steen
wij k rekenen, enzovoorts) is zo ontstellend, dat men aan
d’Estrades’ bericht geen geloof zou slaan als dit alles niet zo
goed paste in de traditie van wijlen Willem Frederik. Een oude
vordering van Willem Lodewijk op Frankrijk moest een glimp
geven aan een verzoek om geld voor de Prinses-Goevemante.
Met omkopen was d’Estrades in deze crisis aan alle kanten
in de weer. Ja als men hem hoort, bezwoer hij ze feitelijk daar
mee. De edelen van Gelderland en Overijsel, geruïneerd door
de inval, waren tuk op „gratificaties” en aasden vooral reeds
op compagnieën in Franse dienst. De stadsmagistraten in Hol
land waren, zo verzekert d’Estrades herhaaldelijk, allen omkoop
baar, met uitzondering alleen van de beide De Witts, Van
Beuningen en Van Beveming. Moet men dit werkelijk aan
nemen van die ijdele snoever, die later zijn eigen brieven voor
het nageslacht vervalsen zou? De onwaarschijnlijkheid ligt er
dik op 2. Niet alleen door de klaarblijkelijke overdrijving, ook
door tastbare onjuistheden verraadt zij zich. Dat hij hier en
daar met geld werkte, moet men zeker wel aannemen; hij kreeg
in ieder geval aanzienlijke sommen voor dat doel. Maar dat dit
Franse geld de grondslag van de weerstand tegen de Engelse
verlokkingen vormde (waartegenover „de Spaanse, de Engelse
en de Oranjepartij” dan met hetzelfde middel streden), dat hij,
d’Estrades, slechts zo het gevaar van een verheffing van de
*•) D’Estrades schrijft Brousma: a.w., III, 489. — Hij verhaspelt Ne
derlandse namen zo vaak, dat mijn conjectuur wel niet gewaagd is.
2) Men behoeft de Hollandse regenten nog niet te bewonderen om
grote ogen op te zetten bij de insinuatie dat iedere burgemeester van elke
stemmende stad zijn politiek voor steekpenningen veil had. Zie overigens
omtrent d’Estrades’ onbetrouwbaarheid op deze punten een artikeltje van
mijn hand in Nederlandsche Historiebladen, 1939.
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jonge Prins en van een vrede die een breuk met Frankrijk zou
betekend hebben, afwendde — dat kan men in zijn brieven
lezen, maar het is een voorstelling die in het levende beeld dat
men zich van de situatie vormt, niet past. D’Estrades’ last
gevers, bij wie hij zijn eigen rol zo belangrijk zocht te maken,
zullen zijn schimpscheuten op de onberekenbaarheid en onge
stadigheid van „een volksregering” graag gehoord hebben, of
schoon in de antwoorden van de Koning een enkel maal wel
degelijk twijfel klinkt. Voor ons zijn in ieder geval die hevige
bewegingen van de publieke opinie uit de omstandigheden
natuurlijk te verklaren. Het is volmaakt onnodig niet alleen, het
zou strijden met alle begrip van maatschappelijke reacties in
oorlogstijd in het algemeen en van onze geschiedenis in het
bizonder, om te geloven dat hier geen mensen met nationale,
politieke, godsdienstige hartstochten en gevoelens dooreenwoelden, maar enkel marionetten heen en weer sprongen naar
gelang de Spanjaard, de Engelsman of de Prinses-Douairière,
dan wel de Franse gezant, aan gouden touwtjes trokken.

9
De Witt handhaaft zich ; Lodeunjk roept
zijn gezanten uit Engeland (Nov. *65).

Midden in die crisis nu kwam De Witt eindelijk van de vloot
terug en een paar dagen later al gaf hij in brieven aan zijn
broer Comelis en aan Van Beuningen met zijn gewone rust
een wel zo aannemelijke verklaring. Door de rampen ter zee
(hij bedoelt de stormen) en de voortgang der Munstersen, zegt
hij, waren „de gemoederen van vele voorname ende welmeynende regenten, niet alleenlijck in de andere provinciën, maer oock
selfs in Hollant vry wat ontsett ende verslaegen, ende die
’s landts vryheydt soecken te onderdrucken” (dat is natuurlijk
een partijbetiteling voor de Stadhoudersgezinden), „naemen die
occasie waer om haer personage te spelen; maer Gode zy loff,
ick kan jegenwoordich niet anders bespeuren, off alle goede
patriotten grypen weder moedt ende de saecke staet in goede
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termen”.1 De Overijselse propositie, aldus De Witt, had vooral
zo’n indruk gemaakt, omdat iedereen dacht dat zij van andere
zijden gesteund werd: dat denkbeeld had Buysero dan in ’t
bizonder verbreid. Maar men zag toch werkelijk overal wel in,
hoe belachelijk en vernederend het hele plan eigenlijk was. In
Zeeland had De Witt’s afgezant kolonel Bampfield geen moeite
gehad om burgemeester Thibaut dat te doen toegeven. Onge
lukkig was de Raadpensionaris die in 1664 in de plaats van
Veth gekomen was, Pieter de Huybert, een man van gans
andere beweging dan De Witt. Hij en zijn neef Justus, die bijna
tezelfdertijd secretaris van de Staten van Zeeland werd, waren
overtuigde Prinsgezinden; en het bezwaar dat Pieter tegenover
Bampfield tegen het nauwe verbond met Frankrijk opperde, was
kenmerkend genoeg het godsdienstige 2. Maar zijn invloed was
nog zo groot niet en scheen juist nog verder beperkt te worden
door een huwelijk dat de machtige familiegroepen van Thibaut
en van Veth—Vrijbergen, met welke allebei De Witt vriend
schappelijke betrekkingen onderhield, onderling verbond 3. Zelfs
in Overijsel, zo bleek nu, was niet iedereen met het voorstel van
de gewestelijke gedeputeerden ingenomen. Die heren, Van
Pallant en Van Langen, bleken eigenmachtig gehandeld te
hebben en moesten zich bij hun eigen Staten deswegen veront
schuldigen 4.
Kortom, er was een paniek geweest, in die zorgelijke tijd
verklaarbaar genoeg, gevolgd door een reactie van gezond ver
stand en gevoel van waardigheid. Wat daar dan nog sterk op
gewerkt had, zeker heel wat meer dan steekpenningen van de
buitenlandse gezanten, was de afwezigheid, en dan plotseling
de terugkeer, van De Witt zelf. „Hadde den schoolmeester nog
een maent uytgebleven, soo soude dit desseyn wel gesuccedeerd
hebben”: zo moet Van Pallant zich geuit hebben; die overigens
zeer klaagde, dat Zeeland hem in de steek gelaten had 6.
x)
2)
8)
4)
8)

Brieven van De Witt, W. H. G., III, 149 vlg.
Brieven aan De Witt, W. H. G., II, 199 (rapport van Bampfield).
A.w., aoa (dito).
Aitzema, XI2, 1019 vlgg.

Brieven aan De Witt, W. H. G., II, 204; ook Temple schreef uit
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Dat De Witt de situatie meester blijven kon, kwam onder
tussen ook door de hulp die d’Estrades hem verschafte, niet in
de vorm van livres en écus, maar van toezeggingen omtrent de
Franse politiek. Van de machtiging om een onmiddellijke oor
logsverklaring aan Engeland te beloven had de gezant geen
gebruik behoeven te maken: zo dreigend was het gevaar geen
ogenblik geweest. Maar de Franse regering, wier hulptroepen
tegen Munster zich onder deze bedrijven al op weg begaven,
begreep toch dat ze het geduld van de Staten op geen te zware
proef meer stellen mocht. Het was een hard gelag voor Lode
wijk XIV dat hij, na zo lang en geduldig onderhandelen en
treuzelen, toch nog tot een breuk met Engeland zou moeten
komen, en dat op een ogenblik dat de Spaanse kwestie, waarom
hij de vrede zo graag bewaard had, door de dood van zijn
schoonvader Philips IV juist rijp voor zijn ingrijpen was ge
worden. In de Zuidelijke Nederlanden, waar men eerst zo van
harte met de Engelsen en de Munstersen gesympathiseerd had,
zag men nu in de naderende breuk van Frankrijk met Enge
land opgelucht een waarborg voor eigen rust. Maar wat het
zwaarst was, moest het zwaarst wegen en een val van het Staats
bewind waardoor de Republiek onder Oranje een vazal van
Engeland worden zou, moest tot elke prijs vermeden. Alleen
wilde Lodewijk, verontrust door wat pas gebeurd was, waar
borgen hebben dat hij na een breuk met Engeland op de Repu
bliek zou kunnen rekenen.
En zo was het eerste werk dat De Witt te doen vond, van de
Staten van Holland een verklaring los te krijgen dat zij zonder
Frankrijk aan geen onderhandelingen met Engeland zouden
deelnemen. Gezamenlijk oefenden de Raadpensionaris en de
Franse gezant pressie op de stadsregeringen, tot d’Estrades de
14de November al een koerier kon zenden met de boodschap
dat die daar eenstemmig toe besloten hadden.
Nu kwam er werkelijk schot in. De driftige houding van de
Brussel: „De Witt is retumed to the Hague in high time to prevent the
mastery of the Orange faction”; 10 Nov. 1665, St. P. 77, 33 5 bij Goodison.
Zeeland was toch vóór De Witt’s thuiskomt al in het rechte spoor terug
gekeerd. Zie de belangrijke resolutie van 31 Oct. bij Aitzema, XI2, 1032.
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Engelse regering, die juist weer aan een vlaag van oorlogszuch
tigheid toegaf en het derde vrede-plan van de Franse onderhan
delaars zonder omwegen afwees, hielp. Lodewijk besloot zijn
gezanten uit Engeland terug te roepen en verlangde dat de
Staten hetzelfde doen zouden met Van Goch. Maar dat ging
nog zo vlot niet. De steden mochten nu beloofd hebben wat
een voorwaarde voor de Franse hulp scheen te zijn, zij mochten
zich zelfs opgelucht tonen omdat het vrede-plan van de baan
was — voor de concessies daarin vervat hadden de Staten nooit
verantwoordelijkheid op zich genomen —, daarom klemden de
weifelaars of Oranjegezinden zich niet minder aan het Engelse
alternatief vast. Zo groot was de tegenzin, dat De Witt een
ogenblik meende Van Goch op zijn post te zullen moeten laten.
Van Beuningen bezwoer hem geen voedsel aan het Franse wan
trouwen te geven. De stap werd toen vergemakkelijkt doordat
Van Goch’s zoon, eindelijk toch overgekomen, verklaarde —
voor De Witt een aangename verrassing 1 — dat er aan het
Engelse hof geen wezenlijke neiging tot vrede bestond. Bij hun
brief van terugroeping verzekerden de Staten Karei II nogmaals
luide van hun eigen vredelievende gezindheid; als basis hielden
zij echter aan wederkerigheid vast, zij het op de grondslag van
een terugkeer tot de status quo of van een blijven bij het uti
possidetis. 11 December 1665 was die brief gedateerd.
10
Brandenburg, Denemarken; vrede
met Munster (April ’66).
Het zag er alles bijeen naar uit dat de oorlog de winter over in
zijn tweede jaar gebracht zou worden, en met Frankrijk aan de
zijde van de Republiek. Er werd door De Witt en d’Estrades
druk onderhandeld over een plan van gezamenlijke vloot-actie.
Hoe daarbij het bevel te regelen, was een moeilijk vraagstuk.
Niemand voorzag dat het zich in de praktijk nooit zou voordoen.
*)

Brieven (Scheurleer), II, 136.
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De hertog van Beaufort kreeg al in October 1665 bevel van
Lodewijk om met zijn vloot uit de Middellandse Zee naar het
Westen te komen; maar het goede seizoen van 1666 was vrijwel
verstreken, eer hij, tegen het einde van September, te Dieppe
verscheen, om De Ruyter toch nog mis te lopen. Beter diensten
deed intussen het kleine legertje van Pradel tegen Munster,
al maakten de Franse soldaten zich door hun baldadigheden en
erger bij de bevolking diep gehaat en al haperde er heel wat
aan de verstandhouding tussen Pradel en de opperbevelhebber
Prjns Maurits, en meer nog tussen hem en de gedeputeerden
te velde. De Bisschop moest het Staatse grondgebied nog vóór
het jaar 1665 om was, ontruimen, en in het komend veldtochtseizoen kon hij een inval op zijn eigen gebied verwachten als
de internationale verhoudingen zich niet wijzigden.
Over heel Europa werkten de diplomaten van de oorlogvoe
rende landen om hulp te verkrijgen of hulp voor hun tegen
stander te beletten. Voor Engeland was, zoals Lodewijk XIV
voorzien had, Spanje het grote doelwit. Moest Spanje niet tegen
Frankrijk in ’t geweer te krijgen zijn, welks aanslag op de
Spaanse Nederlanden toch maar een kwestie van tijd was, als
Engeland nu beloofde borg voor hun behoud te staan? Maar
er waren hinderpalen: Engeland’s verbond met Spanje’s vijand
Portugal (vruchteloos trachtte de Engelse diplomatie dié sedert
1640 slepende twist bij te leggen); koloniale grieven ook hier.
En ten slotte was die machteloze Spaanse regering, die haar
wereldrijk in vredestijd aan alle kanten uit haar greep voelde
losglippen, tot geen bruskeren van de verhouding met het ge
hate maar ook gevreesde Frankrijk te krijgen. Al wat Lodewijk
te doen had — en dat voelde hij als een zwaar offer aan het
verbond met de Republiek gebracht! —, was zijn Zuid-Nederlandse plannen opschorten.
In Noord-Europa waren de Engelsen niet fortuinkjker. Daar
werd ten eerste nog om de bijstand of althans onzijdigheid van
de Skandinavische landen gestreden. Frankrijk’s steun was voor
de Republiek hierbij uiterst nuttig, ook al nam die soms de vorm
van pressie op de Staten aan om aan de eisen van Zweden of
Denemarken meer toe te geven. Engeland werd tenslotte geïso282

leerd. Denemarken sloot in Februari 1666 een verbond, dat de
Staten veel geld kostte, maar dat was de teleurstelling van Enge
land wel waard. Tegelijk werd Munster van alle hulp behalve de
Engelse afgesloten, en het had aan die louter financiële hulp
niet genoeg, de Bisschop had gehoopt nog andere Duitse staten
tegen de Republiek mee te slepen.
’t Ging voornamelijk om Brandenburg. De Keurvorst reisde
in December naar het land waardoor deze oorlog hem aanging,
naar Kleef. Daar kwamen gezanten van al de betrokken rege
ringen hem pressen, Staatse, Franse, Engelse. Vanwege de
Staten werd op het eind van Januari 1666 Van Beveming ge
zonden. Diens verhouding tot De Witt was uiterlijk ongedeerd
gebleven. Zijn positie in zijn stad Gouda was trouwens onaan
tastbaar, er was De Witt veel aan gelegen hem terug te winnen.
Voor het gezantschap naar Munster liet Van Beveming zich
zelfs bidden: een plechtige deputatie van de Staten van Holland
kwam eraan te pas. Maar het duurde niet lang, of zijn neiging
om bij de onderhandelingen de Franse gezant op een afstand te
houden wekte in Frankrijk, waar men hem na zijn ostentatief
aftreden als Tresorier-Generaal in October begrijpelijkerwijze
als een tegenstander beschouwde, hevig wantrouwen. Vooral
het bericht dat hij een bespreking met de Engelsman gehad
zou hebben, lokte driftige protesten uit. Intussen slaagden de
onderhandelingen naar wens. De Keurvorst, die ook zijn grieven
tegen de Staten koesterde, had als alle anderen van hun ver
legenheid gebruik trachten te maken om ze hersteld te krijgen;
in het bizonder hoopte hij dat de Staten tenminste uit zijn stad
Orsoy hun garnizoen zouden wegtrekken. Maar de 16de Fe
bruari 1666 tekende hij zonder die bepaling een verdrag, waar
bij hij beloofde de Bisschop tot vrede te zullen manen en in
geval van weerbarstigheid de Staten met (natuurlijk door hen
te bezoldigen) troepen te zullen bijstaan. Voor die nieuwe be
dreiging moest von Galen zwichten. In weerwil van een nieuw
aanbod van subsidies hem te elfder ure door Sir William
Temple, de Engelse resident in Brussel, overgebracht, sloot hij
in April 1666 vrede.
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Arlington begint de Oranjepartij uit te
spelen; instructie voor Vane (Nov.

De Fransen hadden zich ten onrechte druk gemaakt over het
bericht van een onderhoud te Kleef tussen Van Beveming en
de Engelse afgezant Vane. Zo’n onderhoud had nooit plaats.
Maar zij vergisten zich volstrekt niet, als zij Van Beveming
niet verder vertrouwden dan ze hem zagen. De Engelsen waren
er inderdaad op uit om betrekkingen met anti-Franse en antiWittiaanse elementen aan te knopen ten einde het gevaarlijke
Staats-Franse verbond te ondermijnen; en inderdaad bouwden
zij daarbij op Van Beveming verwachtingen. Beter nog dan in
Juli 1665 was Arlington bij machte zijn bizonder inzicht om
trent het gebruik dat er van de Nederlandse partijstrijd te maken
viel, in praktijk te brengen, want in October was hij tot secre
taris van staat benoemd. Men herkent aanstonds zijn hand in
de instructie die Sir Walter Vane, de afgezant naar de Keur
vorst te Kleef, in November 1665 meegekregen had1. Ziehier
een samenvatting van de voor ons belangrijke gedeelten.
„Gij moet de Keurvorst verzekeren, dat de Koning de oor
sprong van de oorlog niet bij de Staten zoekt, maar enkel bij
De Witt en zijn aanhangers en hun vijandschap jegens de Prins
van Oranje. De Koning meent daarom dat noch hijzelf noch
de Keurvorst” [beiden immers ooms van de jeugdige Willem]
„een vaste vriendschap met de Republiek kunnen hebben, zolang
die partij aan de macht is; temeer omdat zij ach geheel door
de Fransen laten leiden. — Het is duidelijk dat de oorlog het
volk al tegen hun bestuur heeft ingenomen en het oog op de
Prins van Oranje doet slaan: getuigen de veelvuldige hand
tastelijkheden tegen trommelslagers als zij bij het werven de
naam van de Prins niet gebruiken; getuigen ook de gesprekken
die men op de trekschuiten horen kan, het preken en bidden
1)
Gepubliceerd (naar een kopie in het B. M.) door R. R. Goodison
in Further correspondence relating to the Buat affair,
1936, 43 vlgg. — Aan de authenticiteit bestaat geen
redelijke twijfel, ofschoon het stuk op het P.R.O. niet aangetroffen is.
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van hun dominees, en de protesten van die kant tegen het
nieuwe gebedsformulier; getuige eindelijk het voorstel onlangs
gedaan door Overijsel om de Prins als gezant tot ons te zenden
en hem Generaal en Admiraal te maken. Wanneer de oorlog
hen nog wat langer gekneld heeft, zullen andere provincies
zonder twijfel dat voorbeeld volgen, en ’s Prinsen verheffing is
de enige manier waarop wij van hun kant rust kunnen krijgen
en de zaak van het Protestantisme veiliggesteld kan worden”.
[Komende van de Stuart, die weldra met gedachten zou om
gaan om het Katholicisme in Engeland te herstellen, is dit een
kostelijk trekje. De instructie was natuurlijk berekend op de
smaak van de Keurvorst. Men ziet hier toch nogmaals de gang
baarheid van de voorstelling, dat de Staten door hun verbond
met Lodewijk XIV het Protestantisme in gevaar stelden.] „Gij
moet de Keurvorst dus bewegen om door zijn invloed op het
volk in de Republiek, vooral in Gelderland en Friesland, de
vrienden van het Oranjehuis aan te sporen dat zij deze gelegen
heid aangrijpen om de Acte van Seclusie en het onlangs geslo
ten verdrag tussen Holland en Zeeland 1 en de Loevesteinse
partij omver te werpen; hij kan hen daarbij verzekeren dat zij
op ons kunnen rekenen en dat wij, als de Prins hersteld zal
zijn, ons met zeer gematigde voorwaarden zullen vergenoegen.
Het zou niet alleen hoogst oneervol voor ons zijn om vrede te
sluiten zonder inclusie van hem wiens seclusie een hoofdzaak en
voorname verlokking tot het verdrag met Cromwell was, maar
in dat geval zouden De Witt en zijn partij zich zo in het bewind
vastgraven, dat er weinig hoop om ooit nog iets te verwerven
voor de Prins zou overblijven. — Gij zult voorts gedaan zien
te krijgen dat de Keurvorst hieromtrent overleg plege met de
Prinses-Douairière van Oranje. — Gij zult deze ook onze brie
ven overhandigen en haar van onze hartelijke genegenheid voor
haar en haar familie verzekeren, en dat wij geenszins de onder
gang van de Verenigde Provinciën beogen, maar enkel billijke
en redelijke waarborgen voor het ongelijk dat wij van hen gele
den hebben, en dat wij in deze oorlog slechts het voortbrengsel
van De Witt’s kwaadgezindheid tegen haar en haar zoon”
!)

Van 1663; vgl. hiervóór, 235.
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[lees: kleinzoon] „zien ... Gij zult in dezelfde geest op de Keur
vorstin van Brandenburg werken en ook op de Prinses van
Nassau” [de Goevemante van Friesland], „indien zij zich daar
bevindt” [beiden dus dochters van Amalia] ...
Het belang van dit stuk ligt in wat het omtrent de geestes
houding en de bedoelingen van de Engelse regering onthult,
niet zozeer in de actie die er het onmiddellijk gevolg van was.
Vane’s onding bleef ten enemale vruchteloos. De Keurvorst
liet zich ten slotte — wij zagen het al — niet van een tegen
Mimster gericht verdrag weerhouden. En al aanstonds had hij
in zake de Prins van Oranje gewaarschuwd (zoals Clarendon
placht te waarschuwen), dat als Engeland onder de bestaande
omstandigheden zelfs maar met aanbevelingen kwam, dit de
indruk zou wekken alsof het de Republiek wou dwingen. De
Keurvorstin had dat bezwaar voorzien, maar niettemin Vane
verzocht om te volharden. Heel het plan van het verdrag met
de Staten en Frankrijk tegen Munster werkte zij uit ijver voor
het belang van Oranje tegen 1. Volgens een niet geheel zeker
bericht2 had niet alleen ’s Keurvorsts vrouw, maar ook haar
moeder, de Prinses-Douairière, hem geprest om naar de Engels
man te luisteren: zij zou hem in die geest geschreven hebben.
Van Beveming stelde tegenover dat alles de verzekering 3 dat
Holland uit eigen beweging de belangen van de Prins zou ver
zorgen (wij zullen later zien waar hij op doelde). Of de Keur
vorst die geruststelling nodig had, kan in het midden gelaten
worden; hij liet zich in ieder geval door de vrouwen van rijn
familie niet van rijn stuk brengen. Een ongetekende brief die
hij uit de Republiek ontving 4 en waarin men hem aanspoorde
1) Vane aan Karei II, 8 Jan. 1666, uit Kleef: B. M. H. G., 1936, 522) Van Buat n.1., meegedeeld door Sylvius: B. M. H. G., 1936, 32»
en vgl. hierna, 289 noot 5.
*) A.w., 58: Vane aan Arlington, 2 Febr. 1666, uit Kleef.
4) Briefwisseling tusschen de gebroeders Van der Goes, W. H. G., I,
240; B. M. H. G., 1936, 56: Vane aan Arlington. De Keurvorst veron
derstelde dat de brief van „de welgezinde partij” kwam, maar liet Vane
in het duister omtrent de inhoud. Hij vertelde dat de brief, ofschoon zijn
pakje bij de Staten-Generaal bezorgd werd, eruit genomen was: om de
opsporing van de schrijver onmogelijk te maken?
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zich niet met de Staten te verbinden, vóór dezen de Prins in
zijn vaders ambten gesteld hadden, zond hij aan de Staten,
opdat zij de schrijver zouden kunnen opsporen. En wat Vane
betreft, die wachtte tot het eind toe vergeefs dat Van Beveming
aanraking met hem zoeken zou.

12

Buat en Sylvius in voeling met Van
Beveming (najaar ’6$ Jan. ’66).
—

Dat Vane van Van Beveming een eerste stap verwachtte, be
rustte toch niet enkel op wat het publiek kon afleiden uit Van
Beveming’s neerleggen van zijn Generaliteitsambt (in Decem
ber had hij aan de aankondiging van October gevolg gegeven)
of op vage uitlatingen van twijfel of ongenoegen, die zeker
van hem omliepen, want Van Beveming was een driftig man,
die bovendien van een glas wijn hield. Er was meer voorge
vallen dan losse praat.
In November 1665 was Van Beveming door de StatenGeneraal naar Maastricht gezonden om het Franse hulplegertje
te helpen ontvangen. Zijn mede-gedeputeerde was de ritmees
ter in het Staatse leger Buat geweest. Henry de Fleury de
Coulan, seigneur de Buat, St. Sire et La Forest de Gay, was
een Frans edelman, van jongs af in Holland, waar zijn vader
al in het Staatse leger gediend had. Hijzelf was page aan het
Oranjehof geweest (hij bekleedde er trouwens nog een betrek
king), en gehuwd met de dochter van wijlen de griffier der
Staten-Generaal, Musch, mede, zoals wij weten, een aanhanger
van het doorluchtig huis. Een eerste maal was hij in Engeland
geweest in het gevolg van de Prinses-Weduwe van Willem II;
na haar dood had de Douairière hem zowel promotie in het
Staatse leger weten te bezorgen als van Karei II een jaargeld
(ten laste der al nog maar uitstaande schuld aan de Oranjes;
en het toegezegde jaargeld werd trouwens slecht uitbetaald, een
gewoon verschijnsel in het Engeland van die dagen); in ver-
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band daarmee had Buat zich nogmaals naar Engeland begeven
en, dapper officier, rondborstig van aard, een levenslustig
drinkebroer, was hij er aan het hof een populaire figuur ge
worden. Diplomaat of staatsman was hij waarlijk niet, maar
toen de Engelse regering na het vertrek van Downing de pas
begonnen actie voor een vrede-zonder-Frankrijk wilde voort
zetten, dacht Arlington aan die man. Buat was toevallig in Parijs
toen hij, in September 1665, een brief ontving van Gabriel
Sylvius met vredesaanbiedingen.
Sylvius had evenals Oudart, Zuylestein, Wootton-Heenvliet,
Boreel jr., en men kan zeggen Buat zelf, tot die groep dienaren
van het Oranjehuis behoord, voor wie de dynastieke factor
overwoog en Nederland en Engeland slechts telden naarmate ze
zich tegenover de verbonden families van Stuart en Oranje
gedroegen. Van oorsprong noch Nederlander noch Engelsman:
hij stamde uit Orange. Als dienaar van de jonge Prinses mee
naar Engeland getrokken, was hij daar na haar dood gebleven
en in Engelse staatsdienst overgegaan. Hij stond in nauwe
betrekking tot de rijzende ster op het gebied van buitenlandse
Takpn, Arlington, en ’t was zeker in diens opdracht dat hij
Buat geschreven had. Even later werd hij zelf overzee gezon
den : in het begin van December vinden we hem te Antwerpen,
corresponderende met Buat in Den Haag, afspraken makende
om deze te ontmoeten. Er bestonden nu grote plannen.
Buat had Sylvius’ eerste brief te Parijs aan Van Beuningen
getoond. Maar zoals zich horen laat, had die aanbiedingen van
vrede, welke zeker op zichzelf niet gunstig waren, waarbij het
ongetwijfeld de bedoeling was Frankrijk uit te schakelen, en
waarin ook de Prins van Oranje wel genoemd moet zijn, „in
de wind geslagen”.1 Maar op de reis naar Maastricht ontdekte
Buat in Van Beveming, die vroeger zijn Engelse praatjes wel
eens afgesnauwd had 2, een hoopvol werktuig. Over de zaken
der wereld van gedachten wisselende had de Hollandse Staten
heer ach tegenover die garde-officier en hoveling laten gaan.
1)
*)
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Dit is Buat’s getuigenis in zijn proces.
Vgl. hiervóór, ai8.

„Hij had gezegd 1, dat hij het met de Raadpensionaris De
Witt niet eens was, dat hij meende dat die met zijn politiek
al te ver mikte, en dat naar zijn opvatting diens weg niet in het
belang van de staat was: een goede vrede, dat was waar alle
goede patriotten naar streven moesten, en hij, Van Beveming,
zou daar altijd voor te vinden zijn. Buat, kans ziende die man te
binden en voor de Prins zo’n machtige vriend te winnen, viel
hem bij, betuigde van hetzelfde gevoelen te zijn en zei hem
bovendien, dat hij de mogelijkheid van een goede vrede zag,
indien men op de juiste wijze te werk ging: als de Republiek
iets voor de Prins van Oranje wilde doen, zou dat er veel toe
bijdragen om de Koning naar aanbiedingen te doen luisteren,
en hij ried hem in die zin te werken. Hierop antwoordde Van
Beveming dat hij dat graag doen zou” [men herinnert zich 2 dat
hij in Augustus ook een ogenblik aan contact zoeken met
Downing gedacht had], „maar dat hij wist dat men in Engeland
bij de Koning kwaad van hem gesproken had. Als hij zekerheid
had daar goed ontvangen te zullen worden, zou hij die partij
opvatten. Hierop bood Buat aan er mij” [Sylvius] „over te
schrijven; hij zou mij verzoeken zijn brief aan de Koning te
tonen om die hieromtrent in te lichten, en hij zei hem niet te
twijfelen of hij, Van Beveming, zou reden hebben om tevreden
te zijn over het antwoord.”
Buat ging nu blakende van ijver aan het werk. Niet alleen
schreef hij aan Sylvius om van de Koning de gewenste vriende
lijkheden voor Van Beveming en een uitnodiging naar Engeland
voor hen beiden te bekomen, hij bracht aanstonds ook de PrinsesDouairière op de hoogte, opdat zij het hare doen kon om die
onverwacht belangrijke vangst voor „onze partij”3 binnen te
halen4. De Douairière liet Van Beveming bij zich komen en
toonde hem Buat’s brief; waarop hij verzekerde er nog zo over
te denken 5. Midden December had Sylvius nu in de buurt van
1)
1665,
2)
3)
4)
5)

1936, 27. Verslag van Sylvius aan Arlington, 19 Dec.
gebaseerd op mondelinge mededelingen van Buat.
Zie hiervóór, 265.
B.M.H.G., 1906,544.
B. M. H. G., 1936, 27.
B. M. H. G., 1936, 27. Dit bericht omtrent het meedoen van Amalia
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Rotterdam een heimelijke samenkomst met Buat en hoorde een
dag lang zoveel bizonderheden over de staat van zaken en de
kansen die daarin scholen, dat hij naar zijn eigen zeggen een
boek in plaats van het toch vrij uitvoerige verslag dat wij bezitten
erover had kunnen schrijven; hij sprak bij die gelegenheid ook
verscheidenen van de voornaamste Oranjegezinden. Met Kerst
mis bracht hij nog een bezoek, waarbij hij zich in Den Haag
waagde.
Er heerste in de Republiek een ware crisis-stemming. Wij
zullen van Sylvius en zijn zegslieden, Buat en diens vrienden,
nog genoeg vernemen om te begrijpen dat wij zijn hoopvolle
rapporten niet al te letterlijk mogen opvatten; maar in dit op
zicht wordt hun algemene strekking van alle kanten bevestigd.
De Overijselse propositie mocht van de baan zijn, zij had de
kwestie van Willem III’s positie toch voorgoed aan de orde ge
steld. De Oranjegezinden leefden in de overtuiging dat het ogen
blik voor de een of andere promotie van de jonge Prins ophan
den was. Bij de zucht om Engeland te verzoenen voegde zich een
mannelijker, een meer nationaal gevoel van verontwaardiging
over de jammerlijke zwakheid, die het leger tegenover de inval
van de Bisschop van Munster bleef vertonen. Men murmureerde,
zegt Aitzema, „dat men van een muys gebeeten wierdt; men
wierdt besprongen van soodanigen een die men in voorige tijden
als niet geacht ende met een gesicht konde dwingen ende onder
de voet houden. Dat sulcks nergens van daen quam als dat de
Militie requireerde een generaels persoon, een illuster hooft; dat
het werck des oorlooghs onder de Princen van Orangien soo geluckigh ende aensienlijck was gegaen.” 1 De oude Maurits van
Nassau was niet in staat de verslapte krijgstucht te herstellen.
De officieren zelf zagen naar Oranje uit2.
berust dus op de door Sylvius overgebriefde bewering van Buat. Er is geen
reden om aan deze houding van Amalia in dit stadium te twijfelen; Buat s
mededeling wordt bovendien zijdelings bevestigd door een brief van de
hofarts Rumpf van 12 Dec.: B. M. H. G., 1936, 21.
*) Aitzema, XII, 239.
2) Dat schreef Aitzema in een van de geheime berichten, die hij nog
steeds naar Engeland zond: P.R.O., Newsletters Holland; aangehaald door
Goodison, England and the Orangist party.
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Natuurlijk was de jeugd van de drager der grote traditie een
moeilijkheid. In ieder geval kwam het erop aan die verspreide
volksbeweging in de staatsvergaderingen te brengen en vorm
te geven. Op dat terrein stonden de Oranjegezinden zwak. Sylvius ergerde er zich over, dat de vertegenwoordigers van ’s Prin
sen belangen zich zo weinig actief betoonden en geneigd schenen
„in te slapen op de verwachting dat de macht van Engeland de
Hollandse heren dwingen zal om” iets voor de jongeman te doen.
Hij had hun onder het oog gebracht, dat „als zij steun van de
Koning verlangden, Zijne Majesteit ook hoopte dat zij van hun
kant zich zouden inspannen om een partij te vormen; en daar
werken zij nu met al hun vrienden voor”.1
En in ieder geval was waarlijk de stemming in wijde kring
wel zo, dat de Prinsemannen kans genoeg hadden om het De
Witt lastig te maken. Sylvius verwachtte oproer; een omkeer,
dacht hij, kan niet uitblijven; het volk mopperde hardop tegen
de regering en er werd openlijk van het „herstel” van de Prins
gesproken 2. In Holland waren de belastingen om de oorlog ver
zwaard; nu de landprovincies door de Munsterse inval buiten
machte waren zelfs het geconsenteerde op te brengen, kwam
alles nog meer dan gewoonlijk op Holland neer, en dat terwijl
tegelijk de handel zo deerlijk onderbroken werd! Toch konden
de gezeten burgers, de rijke kooplieden, het nog wel een paar
jaar uitzingen, maar het arme volk, dat van de hand in de tand
moest leven, de werklui in de havensteden, de vissers, die leden
gebrek; vooral in Zeeland, waar die klasse talrijk was, begon de
toestand onhoudbaar te worden.
In de staatsvergaderingen zelf oordeelde Sylvius dan ook dat
De Witt’s positie ver van stevig was. Drie provincies behalve
Holland volgden hem nog. Van Utrecht verklaart Sylvius dit
uit de invloed van Renswoude, die de Hollandse beginselen ge
heel toegedaan zou zijn — zo betrouwbaar was echter die
bekering niet —; de armoedige adel van Gelderland, zegt
Sylvius verder, kon zonder Generaliteitsbaantjes niet leven;
*)
2)

Aan Williamson, 19 Dec. '65; B. M. H. G., 1936, 35.

Aldaar.
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vroeger was dat een middel in handen van de Stadhouder, nu
beschikte Holland daarover; en wat Zeeland betreft, waar de
regenten Oranjegezind heetten maar toch, zoals wij weten, in
1663 een verdrag met Holland gesloten hadden waardoor de
regeling van ’s Prinsen toekomst tot op zijn achttiende jaar ver
schoven was, daar viel op geen verbetering te hopen zolang de
Douairière zo onverstandig was om de machtige partij van
Thibaut en Vrijbergen in belangenkwesties voor het hoofd te
stoten; de huwelijksverbintenis tussen de families van Thibaut
en Veth—Vrijbergen had er De Witt’s invloed nog versterkt.
Maar wat Sylvius hoop gaf, was vooral de verdeeldheid in
Holland zelf. Op Amsterdam kon De Witt sedert de dood van
zijn neef De Graeff niet meer rekenen. In verscheidene andere
belangrijke steden deed zich oppositie gelden; de Noord-Hollandse stadjes waren vóór de Prins. Als een man van het gezag
en het talent van Van Beveming de leiding durfde nemen, zou
hij heel Holland van De Witt kunnen aftrekken.
Zo zag Sylvius na zijn eerste bezoeken in December de situatie,
maar hij maakte zelf toch een opmerking, die hem had kunnen
leren dat het allemaal zo vlot niet gaan zou: Van Beveming
scheen al „ietwat bekoeld” 1. En als men zich een ogenblik op
het Nederlandse standpunt stelt, had De Witt inderdaad sterke
troeven in handen. Sylvius en Buat raken niet uitgeraasd over
zijn sluwheid en onbeschaamdheid om zijn landgenoten wijs te
maltpn dat de Koning van Engeland geen vrede wilde: die waan
was de grondslag van zijn macht. Maar was het wel een waan?
Was het in de onderhandelingen van de „célèbre ambassade”
niet duidelijk gebleken? Geen vrede waarbij de Nederlandse
belangen erkend werden. Een vrede waarbij zij ondergeschikt
aan de Engelse gemaakt zouden worden, graag natuurlijk! Het
1)
B. M. H. G., 1936, 35: Sylvius aan Arlington, Antwerpen, 22 Dec.
,665. — Vane ontving te Kleef kort hierna een brief uit de Republiek van
Dolman, Engels officier in Staatse dienst, die over Van Beveming’s houding
geheel in de geest van Buat’s eerste rapporten uitweidde en meedeelde dat
hij Vane graag ontmoeten zou J tenminste als die omtrent Engeland s
wensen iets naders berichten kon. Het feit dat Dolman een betrouwbaar
Wittiaan was, werpt op dit incident een wonderlijk licht; a.w., 53*
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was Sylvius’ opdracht om voor zo’n vrede de Oranjepartij in
actie te brengen. Een man als Buat sprong op de lokroep gretig
toe: hij was tot het maken van dit onderscheid eenvoudig niet
bekwaam; de holste betuigingen van vredelievendheid nam hij
even dankbaar voor goede munt aan als de valste aanklachten
tegen de oorlogszuchtigheid van de Statenpartij. In een atmos
feer van partijhartstocht, haat tegen De Witt, op Stuart afstra
lende verering van Oranje, wantrouwen tegen Frankrijk, waren
er zeker (wij zullen het zien) velen ook in regentenkringen even
goedgelovig of onscrupuleus. Dat was het gevaar. Maar verre
weg de meeste Nederlanders, of althans Nederlandse regenten,
mochten zich dan een ogenblik door dat drogbeeld van een
vrede zonder inspanning, tegen geen andere prijs dan wat eer
bewijzen, of desnoods wat macht, voor de Prins van Oranje, van
de wijs laten brengen, als het erop aankwam, moesten zij toch
kijken naar wat men hun in handen stopte. De Witt’s waar
schuwingen moesten toch ook wel eens rustig en zakelijk over
wogen worden.
Sylvius zelf begreep, dat om een partij op Oranje-grondslag
tegen De Witt en zijn politiek van volhouden te kunnen mobi
liseren, iets meer vereist werd dan de louter algemene verzeke
ringen van vredelievendheid die hij kon geven. Buat stuitte op
bot ongeloof als hij met burgemeesters van verscheiden steden
over ’s Konings goede gezindheid sprak. Een brief die Sylvius
voor hem opstelde en waarmee hij trachten kon de burgemees
ters van Amsterdam te overtuigen, bevatte toch weer enkel
algemeenheden. Alle vrienden verklaarden dan ook dat men meer
wilde hebben. Wat verlangt de Koning? — als zij dat wisten,
konden zij de aanval beginnen 1.
Op de overgang van het jaar deed Sylvius dus een keer naar
Engeland (vanwaar hij intussen betuigingen van belangstelling
en aanmoediging had ontvangen) om verslag uit te brengen
en preciezere instructie te halen.
Al eerder had hij geadviseerd dat de Koning de brief waarbij
de Staten-Generaal Van Goch hadden teruggeroepen, als aanx) B. M. H. G., 1936, 28: Sylvius aan Arlington, (Antwerpen?), 19
Dec. 1665.
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leiding tot een antwoord nemen zou: daarin moest hij zijn
geneigdheid tot vrede nogmaals betuigen. Als men goedvond
die brief door hem, Sylvius te laten overbrengen, zou hij er met
behulp van Buat voor zorgen dat het stuk gedrukt en overal
verspreid werd en tot de kleine man toe er kennis van kreeg .
Maar voor dit doel meende men in Engeland de sukkelaar Van
Goch zelf nog te kruinen gebruiken. Vóór die Engeland verliet,
kreeg hij zijn lesje ingestampt, dat hij de nde Januari in de
Staten-Generaal niet onverdienstelijk opzei; maar daarna
zo
klaagde Sylvius bij zijn tweede bezoek 12 een week later had De
Witt hem bewerkt (hij insinueert: op zijn baatzucht gespeeld,
maar hoe goed laat zich begrijpen dat Van Goch in Den Haag
van de Engelse betovering vrij kwam!), „zodat het dezelfde
man niet meer is en hij met stomheid schijnt geslagen.
Het koninklijk antwoord dat de terugkerende gezant onder
tussen overgelegd had, zweeg het alternatief van 11 December
dood: het bevatte niets dan propaganda. De Koning had de
oorlog nooit gewild; de aan zijn onderdanen in Oost en
West bedreven willekeur en de openbare vijandelijkheden op
de Guinese kust aan De Ruyter bevolen hadden er hem toe
gedwongen. In de door Franse bemiddeling gevoerde onderhandelingen had de Koning geen, hoe aanmatigende voorstellen
ook verworpen en zijn gezant uit Den Haag had hij pas terug
geroepen, toen de arrestatie van diens secretaris, „door de Staten
van Holland (die in werkelijkheid de auteurs van deze oorlog
zijn)”, bewees dat zijn persoon gevaar liep. Nog steeds niettemin
betreurde hij een oorlog die zo slechte gevolgen voor het Protes
tantisme hebben kon, „voor de protestantse godsdienst, die Ons
oneindig dierbaarder is dan enig staatsbelang; en wij wensen dat
gij dezelfde vredelievende gevoelens koesteren moogt, opdat wij
ons met onverbrekelijke banden zouden verenigen, wel wetende
1)

B. Af. H. G., 1906, 546: S. aan A., Den Haag, 25 Dec. 1665.

2) B. Af. H. G., 1936, 29.
3\ P r O., F. St. P., Holland 179; Sylvius aan Arlington, Den Daag,
iq Januari 1666. Deze brief is aan de aandacht van Del Court en Japikse
zowel als van Goodison ontsnapt. Ik geef hem volledigheidshalve uit in
B. Af. H. G., 1939-
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dat gij daar beter vruchten van plukken zult dan van bond
genootschappen die u hun hulp duur zullen laten betalen met
harde en met het belang van uw staat strijdige voorwaarden”.1
Over het hoofd van de Staten heen richtte de Engelse diplo
matie zich tot de malcontenten onder de bevolking: Holland’s
handelsbelang en Holland’s overmoed werden de onder de Munsterse inval zuchtende Overijselaars en Geldersen als de oorzaken
van de oorlog aangewezen; de predikanten kregen een nieuwe
tekst voor preken over de broederkrijg (als ze durfden); het
wantrouwen tegen Frankrijk werd aangewakkerd: wat waren
die voorwaarden? moesten de mensen vragen; en zij zouden
natuurlijk fluisteren: vrije hand in de Spaanse Nederlanden! —
een voorwaarde waar De Witt en Van Beuningen zich evenwel
geenszins toe hadden laten vinden. Lompe en plompe propa
ganda? Maar toch niet zonder sluwheid, en inderdaad werd de
brief, zoals Sylvius voorzien had, „zeer gesecreteerd” — „om de
gemeente niet oproerich te maecken”, voegt een eerzaam Haags
advokaat er in een brief aan zijn broer in het buitenland aan
toe2: „doch syn eenige copien; soo een cryge, sal die seynde(n)’\ Men proeft de nieuwsgierigheid. Er begonnen ook al
verscheiden paskwillen op de regenten te lopen, meldt de brief
schrijver ; hij had er horen lezen, maar wilde er geen hebben:
dat vónd hij te gevaarlijk.
Toen Sylvius een paar dagen later uit Engeland terugkwam,
verzekerde Buat hem dat ’s Konings brief „een wonderbaarlijk
effect in alle steden gehad had, en vooral in de grote van Hol
land, die vurig naar vrede verlangen”. Men had Buat uit Enge
land een afschrift gestuurd, en daar de Raadpensionaris slechts
de steden waar hij op aan kon, ingewijd had, had Buat er, steeds
volgens zijn eigen zeggen, veel goed mee kunnen doen 3.
1) Aitzema, XI2, 804. Het stuk is gedateerd 16 Dec. O.S. (26 N.S.)
2) Briefwisseling tusschen de gebroeders Van der Goes (W. H. G.), I,
*36. — De Van der Goesen waren katholiek. Zij waren daarom niet voor
De Witt. Het Katholicisme werd in hun ogen niet door Lodewijk XIV,
maar door de Keizer en de Koning van Spanje vertegenwoordigd. — Ook
Aitzema, XI2, 807, schrijft: „Dese brief, omdat Hollandt daerin soo haetelijck wiert doorgestreecken, wiert seer go supprimeert1’.
3) B. M. H. G„ 1906, 534.
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Op zijn vriend burgemeester Kievit van Rotterdam, een
zwager van Comelis Tromp, had het stuk zo’n indruk gemaakt,
dat hij had weten te voorkomen dat zijn stad haar gedeputeerden
in de Statenvergadering volmacht gaf om zekere beslissingen in
buitenlandse zaken te nemen. Het ging om een nadere aaneen
sluiting aan Frankrijk, en niet alleen Rotterdam, maar ook
Amsterdam, Haarlem en Leiden werden door de vrienden van
Buat bewogen om zich tegen te verklaren. Die nadere aaneen
sluiting aan Frankrijk was maar een droombeeld van de samen
zweerders 1. D’Estrades maakt ach in deze dagen vooral bezorgd
over de moeilijkheden die de opgestookte steden maken om reeds
toegezegde consenten op te brengen; en zonder van Sylvius te
weten werkt hij dwars tegen hem in met diners aan de gedepu
teerden 2. In de grond was hij over de gang van zaken toch niet
ontevreden. Frankrijk’s naderende breuk met Engeland versterk
te De Witt’s positie onvermijdelijk.
De 18e Januari kwam Sylvius in Den Haag aan. Het tekent
de van de onze zo verschillende verhoudingen, dat juist in die
dagen de verloving bekend werd van de freule van Beverweert,
zuster van Nassau-Odijk en Nassau-Ouwerkerk, met....nie
mand anders dan Lord Arlington, de Engelse staatssecretaris, in
eigen persoon. Zonder twijfel versterkte die verbintenis het wan
trouwen waarmee De Witt en veel anderen de Engelse neigingen
van het hof beschouwden. Maar de Haagse grote wereld ging
de jonge dame complimenteren, en toen zij weldra over Ant
werpen naar Engeland reisde, werd haar uitgeleide gedaan, alsof
niemand iets op haar nieuwe vaderland tegen had.
Ditmaal was Sylvius dan gewapend met een verklaring die
als basis voor een vredeszending van Nederlandse kant moest
kunnen dienen. Dat was het vóór alles, wat hij in Engeland was
gaan halen, en nu kon eindelijk in ernst gepoogd worden om
Van Beveming uit zijn tent te lokken.
Maar wat een pover lokaas hadden zijn lastgevers Sylvius
meegegeven! en dat om een ervaren diplomaat als Van Bever1) Japikse veronderstelt, dat zij het over de conjunctie der vloten hebben; dan overdreven zij de betekenis daarvan niet weinig.

2)
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Lettres et négociations, IV, 51.

HIERONYMUS VAN BEVERNING

ning te verschalken! De punten die hij hem voorleggen kon,
waren niets dan een herhaling in uiterst vage en onnauwkeurige
vorm van wat de Staten het hele jaar '65 door, bij de onderhandelingen in Engeland, afgewezen hadden. Hoe dik lag het er
eigenlijk op, dat de Engelse regering geen ernstige bespreking
over vrede opzetten, maar enkel verdeeldheid stichten wou. Zelfs
een bekwamer man dan Sylvius zou moeite gehad hebben om
dat voor een Van Beveming te verbergen. En Sylvius’ rapport
over zijn onderhoud met Van Beveming toont maar al te duide
lijk dat hij voor diplomaat niet in de wieg gelegd was.
Feitelijk bleek uit de omstandigheden waarin hij Van Beverning aantrof al, hoe weinig betekenis deze meer hechtte aan
de Engelse onderhandeling (als de intrigue die naam verdient).
Hij verklaarde wel met veel strijkages dat hij, in weerwil van
wat hij Buat beloofd had, de zending naar Kleef onmogelijk had
kunnen weigeren toen de gehele Staten van Holland hem tot
aannemen waren komen pressen; en dat hij zijn vertrek alleen
had uitgesteld om het voorrecht te hebben hem, Sylvius, te ont
moeten 1. Dat veranderde niets aan het feit dat hij een onder
handeling die in De Witt’s systeem paste, en die dat systeem
versterkte, vóór liet gaan; d’Estrades zag in zijn zending het
bewijs, dat de oppositie toch machteloos was 2.
Sylvius nam de verontschuldigingen voor zoete koek aan. Toen
Van Beveming hem een uur alleen liet om over de meegedeelde
punten „na te denken”, begreep hij niet, dat de ander De Witt
ging raadplegen 3. (Dat hij De Witt heel in ’t algemeen van een
Engelse opening op de hoogte gebracht had, had Van Beveming
al aan Buat meegedeeld). En vervolgens is Sylvius het commen
taar over de ingewikkelde koloniale en commerciële kwesties dat
*) Van Beveming verklaarde dit alles eerst aan Buat, die nogmaals
belet voor Sylvius kwam vragen; toen aan Sylvius zelf: B. M. H. G., 1906,
555 vlg. — Opmerkelijk is ook nog, als staaltje van onoprechtheid, dat
Van B. met veel voldoening over ’s Konings brief sprak; dat hij de beledi
ging aan het adres van Holland niet afwees, doet wonderlijk aan.
2) A.w., IV, 58.
3) Dit is een veronderstelling van Japikse: Bijdr. Vad. Gesch., IV,
IV, 89 vlg.
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hij van Van Beveming te horen krijgt, als hij het achterna op
schrift wil stellen, te machtig. Zijn relaas moest onvolledig
blijven, hij bekent zelf dat rijn geheugen tekort sdiiet, en op
éen belangrijk punt laat hij Van Beveming concessies doen, die
het nauwelijks aan te nemen is, dat deze inderdaad gedaan zou
hebben1.

I3
Verwachtingen van de samenzweerders;
De Witfs Turenne-plan (Febr. 66);
Sylvius’ vredesvoorwaarden ontoereikend.
Om dit gebrekkig verslag op te stellen was Sylvius nogmaals
naar Engeland gegaan en 2 Februari — de breuk met Frankrijk
was toen volkomen: een week tevoren had Lodewijk de oorlog
verklaard — werden daar nu nieuwe voorwaarden ontworpen,
waarbij zogezegd met Van Beveming’s bezwaren rekening ge
houden was en waarmee de bespreking voortgezet zou moeten
worden. Over de schadevergoeding die Engeland eist, over het
„reglement” om de handelsbelangen van de twee landen te
ordenen, over de aanspraken van Zijne Majesteit’s bondgenoten
(wier getal evenwel door de successen van de Staatse en Franse
diplomatie in Duitsland en aan de Oostzee niet toenam!) —
over dat alles was het nieuwe stuk nog van een verbijsterende
vaagheid. Preciezer was een vierde punt.
„Als Zijne Majesteit er zeker van rijn kan, dat de heren Staten
zich werkelijk met hem en tegen Frankrijk verbinden willen
(hetgeen waarlijk de enige manier is om hun veiligheid te ver
zekeren en hen tegen de te nauwe nabuurschap van de Fransen
te waarborgen), en als Zijne Majesteit bovendien overtuigd kan
worden, dat de vrede door het herstel van de Prins van Oranje
gevolgd worden zal, dan is Zijne Majesteit bereid de wijze en
het beleid ervan aan hun oordeel over te laten, en in dat geval
zult gij hun zeggen te geloven, dat rij enige vermindering
zouden kunnen verkrijgen van de door Z. M. voorgestelde som
1)
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Japikse, t. a. p.,

[de schadevergoeding van 200.000 pond sterling] of althans een
ruimere termijn van betaling.” 1
Men ziet hier dat de Engelse regering met heel deze vredesactie voor had, niet alleen om de Republiek los van het gehate
Franse verbond te maken, maar zelfs om haar in een antiFranse combinatie mee te slepen, — en Arlington althans ge
loofde in de uitvoerbaarheid van dat plan 2. Wat de bepalingen
omtrent de Prins van Oranje betreft, die waren geïnspireerd
door een raad die Sylvius van „welgezinden voor de belangen
van Zijne Majesteit” ontvangen had3. „Als de Koning een
grote som gelds vraagt” (zo was hem voorgehouden), „dan
zullen zij die weliswaar liever betalen dan de vrede verspelen;
maar als de vrede zo duur gekocht moet worden, dan zal er
minder geneigdheid zijn om iets voor de Prins van Oranje te
doen en meer excuus om het te laten: zijn vijanden zullen
hun voordeel daarmee doen”.
Het is een uiting die bewijst dat Sylvius ook in de kringen
waarin hij zich zelf bewegen kon, op weerstanden stuitte; of
althans dat men er daar soms rond voor uitkwam dat de ver
heffing van de Prins niet enkel van zijn overgegeven aanhan
gers afhing4. Opmerkelijk is de overweging waarmee die
Oranjegezinde zegslieden van Sylvius hun advies nog hadden
getracht smakelijk te maken: „het belang dat de Koning in
’t vervolg door middel van de Prins en zijn partij kan hebben,
is voor de Koning veel meer waard dan ettelijke miljoenen in
de hand”. Op dit alles is het afkoopbaar stellen van de schade
vergoeding door een verheffing van Oranje een onmiddellijke
weerslag. De grofheid ervan gaat op Nederlandse grofheid terug.
De krenterigheid van de inkleding blijft voor Engelse rekening.
14 Februari 1666 kwam Sylvius in Rotterdam aan, na een
*) B. M. H. G., 1906, 561 vlg.
2) Zie zijn hoopvolle uiting tot Ormond', B. M. H. G1936, 12.
3) B. Af. H. G., 1906, 558 vlg.
4) Nog duidelijker spreekt dit uit een brief die Vane te Kleef in het
begin van Januari van Mevr. van Sommelsdijk ontving; die actief Oranje
gezinde dame ontried daarin het noemen van de P. v. O. in de vredesaanbieding aan de St.-G.; B. Af. H. G., 1936, 54.
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gevaarlijke reis — heel westelijk Staats Brabant was in rep en
roer door de inval van een bende Munstersen die op avontu
riers uit Spaans Brabant hoopten —. Buat wachtte er hem vol
ongeduld, en met de Rotterdamse regenten Kievit en Van der
Horst werd krijgsraad gehouden.
De beweging voor de Prins van Oranje was juist in een
kritiek stadium gekomen. Vijf provincies drongen in de StatenGeneraal aan op zijn benoeming tot generaal, dat wil zeggen
opperbevelhebber. Gelderland en Utrecht, van wie Sylvius nog
onlangs geschreven had, dat rij De Witt naar de ogen zagen,
deden mee; alleen Zeeland, trouw aan de afspraak van 1663,
steunde Holland nog; maar in Holland zelf waren verscheiden
steden nu aan het wankelen. In rustige tijden zou zo n beweging
de eenmaal gevestigde orde niet licht in gevaar brengen. Wat
De Witt een gevoel van onveiligheid gaf, was de wetenschap
van de Engelse intrigue, waarvan hij sedert Sylvius’ bezoek
in Januari door Van Beveming iets vernomen had. Sylvius kreeg
van rijn tafelgenoten te Rotterdam tenminste te horen, dat
De Witt en d’Estrades in dodelijke verlegenheid verkeerden,
omdat de vredelievendheid van Karei II nu niet meer te ver
bergen viel, en een verhaal van hoe hij met voorgewende opge
wektheid getracht had, (maar zonder gevolg) om de ingewijden
in de Staten van Holland aan het praten te krijgen, moest
aantonen hoezeer het in het duister tasten hem benauwde.
Werkelijk was onder deze omstandigheden De AVitt tot een iet
wat krampachtige poging om het initiatief in eigen handen te
houden gekomen. Hij had al een poos wel begrepen, dat de
hooghartige onverschilligheid waarmee het vraagstuk van
’s Prinsen toekomst in 1663 terzijde gelegd was, niet langer
dienen kon. Tegenover het Engelse spel om een verheffing van
Oranje tegen hem en op Engelse grondslag uit te lokken was
het nodig zelf iets te doen opdat de Engelsen hun agitatiemiddel
ontnomen worden zou. Nog voor Sylvius bezoek in Januari
had De Witt aan de Douairière verzekeringen gegeven. Dat
maakte aan haar weifelingen niet aanstonds een eind. was De
Witt te vertrouwen? Was er langs de Engelse weg niet meer
te verkrijgen? Toch briefde rij de verzekeringen aan de Keur300

vorst over, aan wie ook Van Beveming ze herhaalde Voor die
laatste had De Witt’s bijdraaien op dit punt vermoedelijk aan
stonds veel betekend, en voor De Witt zal de wens om die
gevaarlijke rivaal te verzoenen allicht meegeteld hebben. Maar
eindelijk moest aan de voornemens dan uitvoering gegeven
worden en begin Februari verraste De Witt de Staten van
Holland met een concreet plan om op zijn manier iets voor de
Prins te doen. Willem zou generaal van de cavallerie worden
(in die rang had Frederik Hendrik jaren lang gediend), maar
om in de zeer reële en onmiddellijke behoefte aan bekwame
legerleiding te voorzien en tevens de jongeman onder een goed
leermeester te stellen had hij bedacht om het opperbevel voor
de komende veldtocht aan de Hertog van Turenne aan te
bieden. De keuze liet zich aan het Oranjehof wel aanbevelen:
Turenne’s moeder was een dochter van Willem de Zwijger; hij
was een van de befaamdste veldheren van het tijdvak; zijn
bekering tot het Katholicisme lag nog in de (zij het nabije)
toekomst. Maar De Witt’s tegenstanders wilden in hem alleen
de hof-generaal van de Franse Koning zien, op dat ogenblik
bij het buitenlands beleid van Frankrijk zeer invloedrijk, en in
het hele plan een toeleg om de jonge Oranje onder Franse
invloed te brengen. Inderdaad stelde De Witt aan d’Estrades
vooral in het licht, hoe op deze manier de Prins van Engeland
los gemaakt en aan Frankrijk verbonden zou kunnen worden.
Hij wilde zelfs dat Lodewijk de benoeming van de Prins aan
bevelen zou, opdat die zich van zijn gunst afhankelijk zou
voelen. Tegelijk kwam hij terug op de in 1663 vastgelopen
onderhandelingen over de Spaanse Nederlanden: hoe voordelig
zou het voor de Koning zijn, als hij bij zijn aanval daarop de
hulp van de Republiek kon inroepen! ... Men kan zich niet
aan het onbehaaglijk gevoel onttrekken dat De Witt, onder de
druk van de Engelse partij, hier even wat al te ver in de Franse
richting doorschoot. Zeker moet men bedenken dat hij voor
Turenne maar een tijdelijke plaats wou inruimen; en ook dat
in zijn berekening het aanbod van hulp ten opzichte van de
■*)

-B- M. H. G., 1936, 58. Vgl. hiervóór, 286.
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Spaanse Nederlanden de enige manier was om uit hun onaf
wendbare verovering de strategisch gewichtigste punten voor
ons eigen land te redden; een verkeerde berekening overigens,
evenals Lodewijk het mis had toen hij in de verwachting alléén
het geheel te zullen kunnen inpalmen het aanbod nogmaals
verwaarloosde.
Dat de hele Engels- en Oranjegezinde partij tegen het Turenne-plan in verzet kwam, laat zich horen. Maar een merk
waardig feit deed zich voor: de Prinses-Douairière liet er zich
voor winnen. Dit betekende zeker wel, dat die uitgeslapen oude
dame de volslagen holheid van de Engelse vredesbetuigingen
doorzien had en eerbied gevoelde voor de feitelijke kracht van
De Witt’s positie. Mèt Van Beveming was zij van de dwalin
gen haars weegs teruggekeerd. Men denke zich eens in: Frank
rijk had de vurig verlangde oorlogsverklaring gedaan; het ver
drag met Denemarken kwam juist in deze dagen tot stand; dat
met de Keurvorst was om zo te zeggen in kruiken en kannen.
Vooral dat de Keurvorst zich aan de Staatse kant ging scharen,
moet op Amalia indruk gemaakt hebben. Zij was ook scherp
zinnig genoeg om in deze dagen Buat ernstig te waarschuwen
voor de gevaren waaraan hij zich blootstelde (al dacht rij ook
alleen aan een mogelijke wraak van Frankrijk, waar hij goe
deren bezat, die in beslag genomen zouden kunnen worden);
tot ontsteltenis van mevrouw Buat, — aan wie Sylvius echter
voorhield dat haar man door rijn actie integendeel binnen en
buiten ’s lands aanrien zou verwerven ...1
Het spreekt vanzelf dat de vrienden van Sylvius de houding
van de Douairière bitter afkeurden. Zij moet zich hebben laten
bepraten door de loontrekkers van Frankrijk, oordeelden rij;
en het ergerde hen onuitsprekelijk dat met haar naam de goedgerinden, die in deze oplossing een groot ongeluk voor de Prins
zagen, bestreden konden worden 2. Maar de tegenstand liet zich
door het machtwoord van de Douairière niet overwinnen. Voor1) Fruin, Verspreide Geschriften, IV, 267.
2) B. Af. H. G., 1906, 566. Het beweren omtrent Frans geld is nog
een staaltje van de losheid waarmee die laster rondgestrooid werd: aan
stonds zal blijken dat Frankrijk van het hele plan niet weten wilde. Toch
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lopig hadden Rotterdam en Haarlem de zaak in de Staten van
Holland opgehouden, en nu Sylvius er met zijn Engelse vredes
voorwaarden was, maakten de samenzweerders zich sterk, dat
zij De Witt hete ogenblikken zouden kunnen bezorgen. Er werd
afgesproken dat Buat de Raadpensionaris zelf van de vredes
voorwaarden kennis zou gaan geven — Van Beveming was
immers in Kleef —; maar ondertussen zou men een aantal
steden inlichten en voorbereiden, zodat De Witt, als hij de
zaak in de Staten van Holland bracht (hetgeen hij niet zou
durven laten) nauwlettend op de vingers gekeken zou worden:
„mocht hij knoeien” (dat wil zeggen, de vredeskansen verklei
nen), „dan zullen zij hard over hem heen vallen”.1 Men mag
geloven dat een stevig glas wijn die voornemens gloed bijzette.
Kievit en Van der Horst namen Delft, Haarlem en Leiden voor
hun rekening; zij hadden nog wel hoop op Gouda, hoezeer
reeds ontgoocheld in Van Beverning; Buat en Sylvius zelf
spraken in Den Haag met een aantal gedeputeerden uit het
Noorderkwartier; burgemeester Blauw van Purmerend liet zich
door Sylvius overtuigen, hoe vals men Engeland en de Engelse
Koning voorgesteld had. Diederik Pauw, een bloedverwant van
Buat en ook van Valckenier, de opkomende kracht te Am
sterdam, ging deze bewerken. De Douairière bleef ook niet
buiten schot, en haar bracht men werkelijk weer aan het terug
krabbelen.
15 Februari ontving De Witt Buat. Deze liet hem de punten
lezen; merkwaardig genoeg alleen de eerste drie 2: het vierde
over samen tegen Frankrijk optreden en over de Prins van
Oranje bewaarde men (in overeenstemming dus met de raad
bijvoorbeeld van mevrouw Van Sommelsdijk 3) voor de vrien
den alleen. Bovendien overhandigde Buat de Raadpensionaris
een brief van Arlington aan hem, Buat, waarin deze de oprechtmeenden de vrienden dat De Witt zelf er ook door Franse toezeggingen in
zijn persoonlijk belang toe gebracht was!
*) B. M. H. G., 1906, 571.
2) Dit blijkt voldingend uit Brieven van De Witt (Scheurleer),
II, 184.
3) Vgl. hiervóór, agg, noot 4.
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heid van het vrede-plan betuigde en (volgens de eigenlijk al
verouderde oorspronkelijke opzet) te kennen gaf dat men Van
Beveming als onderhandelaar graag in Engeland zien zou, waar
Buat zelf eveneens welkom zou zijn K
In het haastig verslag van Sylvius dat wij bezitten 12, worden
de bezwaren die De Witt aanstonds tegen de afzonderlijke
punten inbracht — hun vaagheid en dubbelzinnigheid — wel
goed weergegeven j toch weidt hij vooral uit over de minzaam
heid van de ontvangst en schrijft alsof De Witt hoop gaf. Heel
anders klinkt De Witt’s eigen verslag aan Van Beuningen3.
Ook zonder het vierde artikel doorzag hij natuurlijk onmiddel
lijk dat de bedoeling was „om desen Staedt, was ’t doenlijck,
van Vranckrijck te separeren”; en hij had er Buat dan ook op
gewezen dat de Koning als het hem ernst was, voorslagen aan
de twee verbonden landen tegelijk behoorde te doen. Hij schreef
alles aan Van Beuningen niet alleen, maar deed ook dadelijk
zelf mededeling aan d’Estrades. De brief van Arlington deed
begrijpelijkerwijs diens wantrouwen tegen Van Beveming her
leven, en Van Beveming was zo goed niet, of hij moest, gedu
rende een kort bezoek aan Den Haag, ach bij de gezant per
soonlijk gaan vrij pleiten 4.
Intussen kwam de zaak in de Staten van Holland, en wat
was nu het resultaat? De Witt liet Buat nogmaals bij zich
komen — vermoedelijk de 21ste — en deelde hem aan het
adres van Sylvius mee, dat de dne punten „waeren te generael,
te duyster, ende oock, voor so veel men die konde begrijpen,
onredelijck”; Z. M. moest toezien dat men in twee opzichten
gerust kon zijn: „namentlijck in den eersten, dat het niet en
was aengeleyt om de Gemeynte alhier impressie te geven, dat
1)

Brieven aan De Witt, W. H. G., II, 277*
2) B. Af. H. G., 1906, 572.
l) Brieven van De Witt (Scheurleer), II, 184.
4) wH a fort protesté n*y avoir aucune part, et que cela venoit de Buat,
qui est au Prince d’Oranje, qui [Buat] 1’a nommé de son chef au Mylord
Arlington, qui est son [Buats] ami, pour entrer dans cette négociation,
quil [Van Bev.] a rejettée dès qu’il [Buat] lui [Van Bev.] en a parlé ;
Lettres et négociations, IV, 146.
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den Koningh van Groot-Brittannien de vrede begeerde, ende
dat de regeringe deselve van de handt was wysende; immers
[althans] dat die door eenige regenten ende ministers wierde
getraverseert. Ende ten anderen mede dat het niet en waeren
inventiën om de Geallieerden ombragie te geven, ende in dier
voegen diffidentie te verwecken ende scheydinge te veroorsaecken. Dat om het eerste te vermyden, hy Buat met soodanige
saecken gechargeert synde, daerover niet en diende aen veelen,
ende somwylen ook selfs naer [na] den dronck, discourssen te
voeren ende protestatiën te maecken, dat den Koningh van
Engelandt de vrede waerlyck begeerde, ende dat haer Ho. Mog.
die nu konden hebben, als het haer geliefde, gelyk ick geïnformeert was, dat hy op verscheyden plaetsen gedaen hadde”.
Om het tweede te vermijden, moesten aanbiedingen voortaan
mee aan Frankrijk gericht worden, en hij De Witt zou ze in
ieder geval aanstonds aan Frankrijk meedelen. De Staten had
den aan hun verklaring van 11 December 1 niets toe te voegen,
zolang de Koning zich niet duidelijker uitte; er was niets ver
anderd, behalve dat Frankrijk nu mee in open oorlog met En
geland was 2.
Na de verwarde en opgewonden berichten van Sylvius en
Buat is dit taal van een weldadige duidelijkheid. De zwierige
ritmeester, die onder zijn vrienden aan tafel zo’n hoog woord
kon voeren, moet zich een ogenblik tegenover die vormelijkheid
en die kracht klein gevoeld hebben. Inderdaad, men komt in
de verzoeking om heel dat gewichtig gedoe, al dat gebral en
gekonkel, als schuim te beschouwen dat met de realiteiten van
de toestand niets te maken had. „Twee dagen lang hebben zij
[de Staten van Holland namelijk] er driftig over gedebatteerd,
gisteren tot 11 uur ’s avonds, hetgeen iets zeer ongewoons is”,
zo had Sylvius de 19de geschreven, maar hij wist nog geen
bizonderheden: het geheim werd wonderlijk wel bewaard.
„Voor zoveel ik oordelen kan”, schreef Sylvius nog, „zal de
Koning er in het slechtste geval zijn voordeel bij hebben: als
*) Vgl. hiervóór, 281.
2) Brieven van De Witt (Scheurleer), II, 191; 25 Febr. 1666, aan Van
Beuningen.
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de raak niet naar onze wens loopt, zullen wij nog het genoegen
hebben hen onderling slaags te zien”.1 Een mooi commentaar
op die ernstige vredespoging!
Maar de samenzweerders konden er ach toch op beroemen
dat zij met behulp van de vrienden het Turenne-plan van de
baan gekregen hadden 2: ’t is waar dat De Witt bijna tegelijk
verlamd was door het bericht dat Lodewijk XTV Turenne geen
verlof wilde geven en zelfs heel het denkbeeld om de Prins
van Oranje tot enigerlei post te benoemen met ergernis ontving.
In ieder geval hangt ook d’Estrades in diezelfde dagen een
somber tafereel op van de toestand 3. Er is een machtige kabaal
in de Staten van Holland gevormd om de Prins te verheffen;
indien De Witt er iets aan toe wou geven (zo verontschuldigt
hij hem bij de Koning), dan was het omdat hij geen kans zag
die het hoofd te bieden. „Hij was geheel terneergeslagen en
van zijn stuk gebracht”. De graaf en luitenant-generaal voegt
er (in een brief aan Lionne) aan toe (geheel in de gerat van zijn
landgenoot Courtin4): „Al wat ik u zeggen kan, is dat een
Dordts advokaat niet over dezelfde geestkracht beschikt als een
man van geboorte”, en natuurlijk is hij, d’Estrades, het ge
weest die het Hollandse burgertje zijn moed weeromgegeven
heeft... Hij had de man wiens onverzettelijkheid hem na de
nederlaag van Lowestoft en in de opschudding over de Overijselse propositie bewondering afgedwongen had, een ogenblik
van mismoedigheid mogen gunnen. „Verscheiden vrienden int
de steden hebben hem begeven; hij bekende dat hij hulp nodig
had in de overstdping van zoveel beslommeringen en bij het
leiden van zoveel uiteenlopende geesten”. De ezelstrap die
d’Estrades De Witt toedient, kenschetst alleen hemzelf, maar
1) B.
2) B
nog een'
haalde:

M. H. G., 1906, 575; aan Arlington.
.. .
M H G 1936, 41 : zelfde datum aan Williamson. In die bnef
soortgelijke opmerking als de in de tekst uit de andere aange
„Nostre affaire est en tel estast que quoy quil amve nostre

Maistre y aura de 1’avantage”.
*) Lettres et nigociations, IV, 145 vlgg. i aan de Kornng en aan
Lionne, 25 Febr. 1666.
4) Zie hiervóór, 257.
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hoe weinig men uit De Witt’s eigen met ijzeren gelijkmatigheid
beheerste brieven zo’n stemming ook zou afleiden, in de hier
door de Fransman opgetekende uitingen hoor ik, al waren ’t
maar de uitingen van éen ogenblik, het accent der waarheid. De
strakke politieke lijn wordt volgehouden, en met succes 1; maar
wij zij11 geneigd Buat en consorten de eer te geven, dat zij dat
éven geducht moeilijk gemaakt hebben.
De moeilijkheid had niet zozeer in het afwenden van vredes
onderhandelingen op de volslagen ontoereikende voorwaarden
die Sylvius meebracht gelegen, als in het doorwerken van een
agitatie ten gunste van de Prins van Oranje, die zo de Engelse
partij er meester van bleef, onvermijdelijk toch tot een ver
zwakking zowel van de samenwerking met Frankrijk als van
de vastberadenheid tegenover Engeland leiden moest.

14
De intrigue mislukt maar toch
voortgezet (Maart-Aug. ’66).
De Engelse regering had nu voor dat spel de ware animo ver
loren. De zending van Sylvius werd als mislukt beschouwd.
„Onze boodschapper is terug uit Holland”, schreef Arlington
zelf aan een vriend, „met een antwoord waarmee hij dacht dat
wij zeer voldaan zouden zijn; maar geen onzer hier oordeelt
er zo over, en ik vrees dat De Witt zo machtig is en zo nauw
met Frankrijk verbonden, dat wij niets van hen zullen krijgen
als we er niet om vechten” 2. Hij dicteerde Sylvius dan ook
een brief aan Buat om kortweg te zeggen dat het antwoord
x) Aitzema merkte van weifeling niets. Hij schreef 28 Febr. in een
van zijn geheime nieuwsberichten naar Engeland: „Grande résolution et
promptitude dans le party de la France et ses alliés et de 1’autre coté rien” :
P. R. O., Newsletters Holland, bij Goodison.
2) „Wee shall gett nothing of them but what wee gett by fighting”:
Arlington aan Ormonde, 24 Febr. (6 Maart) 1666, in Carte Papers, 46;
Br. Mus.; bij Goodison, a.w.; tevoren nog had hij zeer hoopvol ge
schreven op grond van Sylvius’ brieven: Browne’s Miscellanea Anglica, 383 ;
ibidem.
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zeker door de Franse partij opgesteld was en dat de Koning
meende nu genoeg voor de vrede gedaan te hebben 1; in een
tweede brief daarnaast, zogenaamd vertrouwelijk, werd uit een
ander vaatje getapt. De eigenlijke reden van ’s Konings teleur
stelling, zo heette het daar, was dat er uit Holland niet meer
hoop voor de Prins van Oranje gegeven werd. „Niets zou de
Koning zo licht bewegen om op andere punten zijn eisen lager
te stellen als de verzekering dat het belang van de Prins behar
tigd worden zou”; en meer van dien aard. De vredesonder
handeling hopeloos, maar waarom zouden wij onze Oranje
gezinde vrienden hun aanvallen op de Statenregering niet laten
voortzetten? — Zo kan men de Engelse politiek samenvatten.
Maar op deze manier begreep toch zelfs Buat, dat er niets
te bereiken viel. Met ware wanhoopskreten antwoordde hij. De
eerste brief had hij op raad van Zuylestein in het vuur ge
gooid 2. Inderdaad: hij had de regenten altijd wijs gemaakt dat
de Koning vrede wilde, hoe kon hij hun nu bekennen dat de
Koning zijn geduld verloren had? Maar hij bleef nog harts
tochtelijk napleiten: de Koning moest toch inzien dat als hij
vrede sloot, hij daardoor alleen al alle Franse plannen omver
wierp en zijn, Buats, „kleine meester” herstelde. Aan Arlington
schreef hij 3 tezelfdertijd over „een grote partij voor de vrede
en bijgevolg voor mijn kleine meester”, die hij gevormd had;
het werpt nog wat meer licht op zijn gedachtengang, dat hij
in het klad eerst had laten schrijven (zelf spelde hij het Frans
zo onverstaanbaar dat hij zijn vrouw vaak de pen voor hem liet
voeren): „Voor Zijne Majesteit en mijn kleine meester” ; ZÜne
Majesteit werd doorgeschrapt en door de vrede vervangen 4. Die
!) B. M. H. G., 1906, 577.
2) B. M. H. G., 1906, 58a : Buat aan Sylvius, Den Haag, 19 Maart
1666. Buat spreekt van „un de mais melieurs amis”; uit zijn verhoren
blijkt dat hij Zuylestein bedoelt.
3) Dit is de brief waarvan na Buat’s arrestatie de minuut gevonden
werd en die het meest bezwarend voor hem was; reeds Aitzema drukt hem
af: XII, 355; ook in de noten bij Wicquefort, Histoire des ProvincesUnies, III, 262.
4)

Oranje: Brieven W. H. G., III, 213, noot 5.

3°8

...

De witt vestigt hierop de aandacht in zijn brief aan de Prins van

partij was aan de winnende hand, van de verstandhouding
tussen de Koning en haar hing het heil van zijn kleine meester
af, door de vrede zouden de Koning en zijn kleine meester
beiden in Holland een verbazende positie krijgen en de Koning
zou de grootste Koning ter wereld worden... „Als1 ik de
brieven vertoond had, zou de partij van Zijne Majesteit zich
met de anderen verenigd hebben om het land aan Frankrijk
te geven... Uw partij is de grootste, maar men heeft hun zo
wijs gemaakt dat het maar een schijnmanoeuvre van de Koning
is, om hier scheiding te maken, dat de Koning iets doen moet
om hen terecht te helpen ..
Al dit wild geschrijf bracht uit Engeland niets anders.
Nog een voorstel was aan de Engelse regering gedaan om
op nog gewaagder wijze de Prins van Oranje in het spel te
brengen. Het ging uit van de Engelse resident te Brussel, Sir
William Temple, die daar vóór alles onder de indruk van het
Franse gevaar kwam en ingevolge zijn (uit Engels oogpunt
begrijpelijke) instructies2, maar bovendien met volle overtui
ging, de Spaanse goevemeur aanhoudend waarschuwde dat de
Hollandse partij verder dan het verbond van 1662 gaan zou
en zich laten verleiden om Frankrijk toezeggingen ten nadele
van de Spaanse Nederlanden te doen. Hij had aanraking met
Wevelinchoven, lid van ’s Prinsen raad 3, die in verband met
een proces over een van de Oranje-bezittingen in het Zuiden te
Brussel vertoefde en voor Temple een brief had van de Douai
rière, waarin zij ’s Konings gezant om steun voor de belangen
van diens neef vroeg. Wevelinchoven was echter geen vriend
van de Douairière; evenals Oudart was hij nog een creatuur
van de Prinses Royaal en verwachtte alleen van Engeland heil.
Temple vond hem zo gewillig, dat hij meende hem voor het
volgende fraaie plan te kunnen winnen, waarop eerst echter nog
de goedkeuring van de Engelse regering verkregen moest worx) Het volgende uit een brief van een paar dagen later aan Sylvius:
B. M. H. G., 585.
2) Zie b.v. Arlington’s Letters (1701), I, 59 (Arlington aan Temple,
9 Febr. O.S. 1666).
s) Een broer van hem zat in de vroedschap van Leiden.
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den. De Koning moest dan beginnen met te verklaren dat hij
naar geen vrede luisteren wou voor de Prins van Oranje her
steld was, maar dat hij vervolgens zeer gematigd in zijn eisen
zijn zou. „Niet de tiende man in Holland”, zo had Wevelinchoven verzekerd, „zou in dat geval geld voor de oorlog willen
opbrengen, ’s Prinsen vrienden zijn ontmoedigd te zien hoe
weinig de Koning zich om zijn zaak bekommert. De Prins heeft
geen kans op succes zonder ’s Konings gunst en bijstand; maar
evenzo kan Zijne Majesteit zonder de verheffing van de Prins
nooit zeker van Holland zijn”. Dit zijn alles maar variaties op
het thema van Buat en Sylvius. Maar als de Koning zich met
dit inzicht kon verenigen, dan stelde Temple het volgende voor:
„De jonge Prins, die naar men mij verzekert voorlijk van begrip
zowel als van gestalte is, zou door deze raadsheer moeten wor
den bijgebracht hoe nodig het is om zich te bevrijden van zijn
grootmoeders voogdij en van het gezelschap en de dienst van
die personen met welke De Witt’s factie hem omringd heeft *,
om zich, nu hij bijna zestien is, zelf, met Z. M.’s advies en
onder zijn bescherming, te besturen. Nadat de Prins aldus
bewerkt is, moet hij onder voorwendsel van een plezierreisje
met zijn jacht, vergezeld van een paar vertrouwde dienaren,
naar Zeeland gaan en daar of te Vere of te Vlissingen landen,
1) Dit moet een toespeling zijn op mensen als Buysero, met wie Wevelinchoven vermoedelijk op gespannen voet stond. Op het eerste gezicht
zou men menen dat het nergens anders op slaan kan dan op de verande
ringen die in April in ’s Prinsen hofhouding aangebracht zouden worden
en waarover in de tekst verderop gehandeld wordt. Ik heb de datering
van Temple’s brief dus een ogenblik in twijfel getrokken: die berust op
een aantekening in Engeland erop gemaakt: „reed. 21 Feb. , d. w. z.,
3 Maart. Maar ten eerste volgt de brief blijkbaar onmiddellijk op een
eerste, geheel ongedateerde, maar die zonder twijfel beantwoord werd door
Arlington in de gepubliceerde brief van 9 Februari O.S. (Arlington s Let
ters, I, 58) ; dat de datering daarvan juist is, kan op tal van interne gron
den vastgesteld worden. Ten tweede zijn er uit de brief zelf, langs diezelfde
weg van interne bewijsvoering dus, gegevens te halen die tegen een latere
datering pleiten: weldra zou Temple noch op de Keurvorst van Branden
burg noch op de Bisschop van Munster veel hoop meer hebben kunnen
bouwen; de een sloot zijn verbond met de Staten in Maart, de ander rijn
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310

zij11 eigen steden (Temple zou daar enige mensen laten polsen
en de stad kiezen die de beste kans bood). De Prins moet dan
verklaren uit Den Haag ontsnapt te zijn omdat zijn persoon
er gevaar liep en in de hoop een snel en gelukkig einde aan de
noden van zijn vaderland te maken door met goedkeuring van
de Staten-Generaal de vrede met Engeland te bemiddelen. De
onderneming moest dan bevorderd worden door Zijne Majesteit»
vloot van de zeekant en van de landkant door de troepen die
de Bisschop van Munster hier (in de Spaanse Nederlanden)
voortdurend licht en andere die op de naam van Zijne Majesteit
zouden komen aansnellen. Dit zou Holland een schok geven,
de Keurvorst van Brandenburg en alle andere vrienden van het
Oranjehuis meeslepen en het Zijne Majesteit mogelijk maken
om met behoud van eer op andere punten een meer gematigde
vrede toe te staan. Temple eindigde met het verzoek dat Sylvius
en de consul te Antwerpen Nypho voor dit plan, waarbij zij
nuttige diensten zouden kunnen verrichten, onder zijn bevelen
gesteld zouden worden.
Temple schrijft alsof hij het plan bedacht heeft én er met
Wevelinchoven het eerste woord nog over spreken moet. Op
zichzelf is het al onwaarschijnlijk dat hij de medewerking van
zijn regering zou hebben gevraagd alvorens zeker te zijn dat de
onmisbare tussenpersoon bereid was. Maar bovendien verraadt
het plan een intieme kermis van de verhoudingen aan het hof:
wij zullen weldra de verbinding tussen de Douairière en De
Witt s partij haar beslag zien krijgen en het antagonisme tussen
Willem en zijn grootmoeder naar aanleiding daarvan naar
buiten barsten; ook het inzicht in de betekenis van Zeeland in
de politieke strategie van de Republiek valt op — afgescheiden
van de bereikbaarheid voor Engelse schepen en Spaans-Nederlandse troepen: die kon de Engelse resident te Brussel zelf
beoordelen —; ook in dat opzicht zullen wij later, maar geluk
kig niet in zo landverraderlijke verbindingen, Willem III over
eenkomstig zien handelen; en het was ook niet de laatste maal
dat de Engelsen het oog op Zeeland sloegen.
Dit plan van Temple in het voorjaar van 1666 was in ieder
geval zijn regering te avontuurlijk. De Koning, zo had Arlington
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aanstonds geantwoord, oordeelde dat niets zijn vijanden groter
genoegen doen zou dan als hij trachtte de jonge Willem tegen
zijn grootmoeder op te zetten 1; en daarbij bleef het.
Een ogenblik kon men menen dat de Engelse regering na
de teleurstellende ervaringen van Sylvius de enig mogelijke
grondslag voor vrede — insluiting van Frankrijk
wilde gaan
aanvaarden. Er werd in April in het paleis van Karei II s
moeder, die na zijn restauratie in haar geboorteland was blijven
wonen, een voorlopige bespreking gehouden tussen Lionne, Van
Beuningen en Hollis, de Engelse gezant aan het Franse hof, die
door de jicht nog belet was te vertrekken. Maar de Engelsen
braken die onderhandelingen af voor ze nog goed begonnen
waren. Toen zochten zij het toch weer bij bondgenoten waarin
zij zelf niet recht meer geloofden, de slecht georganiseerde en
leiderloze Oranjepartij. Nog steeds hielden zij de Buat-intrigue
gaande.
Van tijd tot tijd kreeg Buat toonbare brieven, die hij aan
De Witt overhandigde om van hem na een poos antwoorden in
ontvangst te nemen. De Engelse regering drong aan op het
zenden van een onderhandelaar. De Witt droeg Buat op om
alle hoop tot zo een zending „af te snijden” en daartoe „geen
apparentie ter wereld” over te laten2. Buat verbeeldde zich
integendeel bij voortduring dat hij met zijn vrienden het tegen
De Witt in zover zou kunnen brengen; zijn berichten waren
m$t de waarheid soms vlakaf in strijd3. Zo ging de volmaakt
lege uitwisseling verder; men kan duidelijk zien dat de Engelse
regering er haar hart van afgetrokken had. Het geluk van de
wapenen moest eerst weer worden beproefd; de Engelsen (om
met Arlington te spreken) zouden moeten zien wat zij met
vechten in plaats van door de Oranjepartij konden krijgen4.
1) Arlington9s Letters, I, 58.
#
2) De Witt aan Fannius, 4 Sept. 1666 (achterna dus) ; Brieven W.H.G.,
III, 225.
,
2) B.v. als hij 20 April verzekert dat de Staten besloten hebben aan
Frankrijk onderhandelingen met Engeland voor te stellen en ze alleen te
ondernemen als Frankrijk niet mee wil doen: B. M. H. G„ 1906, 587.
3) Temple scheen aan de mogelijkheid van vechten, of althans over
winnen, niet te denken toen hij schreef iedere dag vaster overtuigd te
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Willem Kind van Staat (April *66)
ergernis van Zeeland
en aan En
gelse invloed onttrokken.
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Maar voor die tijd nog zocht De Witt een regeling van

’s Prinsen positie door te voeren waardoor de zaak van Oranje

definitief uit handen van de Engelse partij genomen werd. Het
mislukken van de onderhandeling van Sylvius vergemakkelijkte
dat streven (Buat’s bittere klachten maken dat overduidelijk),
maar omgekeerd achtte hij die regeling noodzakelijk om niet
telkens opnieuw aan onbekookte vrede-intrigues bloot te staan.
Rechtstreekse steun van Frankrijk was voor De Witt’s plan,
naar wij zagen x, niet te vinden. Toen na de weigering om
Tureime „te lenen” de Staten 26 Februari besloten eenvoudig
Maurits van Nassau te continueren2 en omtrent de jonge
Willem geen besluit namen, wenste Lodewijk hen en zichzelf
met de overwinning geluk. Maar De Witt voelde dat het daarbij
niet blijven kon. Misschien gaf hij de Koning in zijn hart wel
gelijk, als deze het ronduit dwaasheid noemde om te verwachten
dat de Prins zich zou laten winnen. Om zijn benoeming vragen ?
zo had hij geschreven: „ik denk er niet aan me tot zo’n povere
rol te lenen: de Prins zou de eerste zijn om er met de Engelsen
om te lachen”. 3
Dat was niet slecht gezien. Willem, nu vijftien jaar oud, had
al een poos (Temple was goed ingelicht) zijn eigen gedachten
over de zaken. Hij zou niemand om zijn verheffing dank weten:
hij voelde er zich door zijn geboorte toe geroepen, door een
hogere macht zal de pupil van Trigland het allicht in zijn
worden, „dat wij Holland niet tot rede zullen brengen zonder De Witt’s
partij te breken, hetgeen gedaan moet worden door pogingen om de Prins
te verheffen”; 26 Maart 1666, aan Arlington; P.R.O., St. P. Flanders •
bij Goodison.
*) VgL hiervóór, 306.
2) Eigenlijk: de Staten van Holland besloten ter Staten-Generaal een
voorstel van die strekking te doen.
3) Lettres et négociations, IV, 131.
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ernstiger ogenblikken uitgedrukt hebben. Toen men hem in
Januari gezegd had, dat de Staten van Holland de omstandig
heden „te netelig en te gevaarlijk” vonden om iemand van zijn
jaren aan te stellen, had hij gezegd: „Ik zal de staat tenminste
zoveel dienst bewijzen als de Raadpensionaris verleden zomer
gedaan heeft”. Aitzema, die dit in een van zijn geheime berich
ten aan de Engelse regering meedeelt1, voegt eraan toe: „Ce
jeune Prince devient de plus en plus fort généreux, gentil, sage
et aymable”. De oude cynicus meende het wel niet zo: edel
moedig of beminnelijk kan men de aangehaalde repliek be
zwaarlijk noemen; een gunstig voorteken voor het succes van
De Witt’s pogingen was zij in ieder geval niet. In het Turenneplan had de jongeman zich trouwens ook doen gelden. Opge
groeid met de grief over zijn prinsdom Orange, kon hij de tac
tische omzwaai van zijn grootmoeder zo snel niet volgen. Hoe
bitter moet hij haar vaak tegen de willekeur van Lodewijk XIV
hebben horen uitvaren! Een paar jaar vroeger al had hij in
zijn karos d’Estrades in het Voorhout ontmoetend geweigerd
voor hem uit te wijken. Tegen de zin van de Douairière had
hij nu „zijn vrienden” — zijn goevemeur Zuylestein vermoe
delijk, de jonge Odijk misschien, thans Arlington’s zwager, de
jonge Boreel, zeker ook wel Buat — over het plan geraadpleegd
en goedgevonden dat zij er „zijn partij” tegen opzetten. Geen
gemakkelijk karakter meer om te buigen. Maar De Witt had
geen keus, en de richting van zijn politiek eenmaal aanvaard,
kan men niet anders dan de uitvoering ervan bewonderen.
„Omtrent de persoon van de Heere Prince van Orange (zo
schreef hij 4 Maart2 aan Van Beuningen), „kan ick niet
anders sien, of gaet de generaele inclinatie van de Leden jegenwoordigh daerhenen, dat deselve vooreerst ende voor al, viabelyck ende metter daet, gedetacheert sal moeten wesen van alle
correspondentie, inclinatie ende affectie met ende tot de jegenwoordige vyanden van den staedt, ende mitsdien oock uyt de
opvoedinge ende daegelycksche conversatie van de Engelsche en
Engelschgesinde, soo vrouwen als mannen; ende dat soo lange
1)
2)
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29 Jan. 1666: P.R.O., Newsletters, Holland; bij Goodison.
Brieven van De Witt (Scheurleer), II, 199-

sulcks niet en is geschiedt, geduurende den jegenwoordigen oorlogh, alle avancement van den hooghgemelde Heere Prince van
Orange jalousie soude geven aen de Geallieerden, ende strydigh
wesen met de securiteyt ende den dienst van ’t landt.” Om zeker
te gaan dat hij de „inclinatiën” van de leden niet verkeerd voor
gesteld had, zo berichtte De Witt veertien dagen later, had hij
deze passage woordelijk in de Statenvergadering voorgelezen;
en hij kon nu bevestigen dat zijn meesters er zo over dachten.
Is het niet verwonderlijk dat zich tegen die verklaring geen
stem verhief? Wat was er van al Buat’s vrienden geworden?
Men moet het vermoedelijk zo zeggen, dat zij door het fiasco
van Sylvius ontmoedigd waren, en dat zij daarom niet durfden
protesteren als de andere leden toegaven — onder de taktvolle
leiding van hun dienaar natuurlijk — aan de reactie van erger
nis en argwaan door het gekonkel van de vorige maand gewekt.
Men zal trouwens opgemerkt hebben, dat de verklaring zoals
De Witt die opgesteld had, geheel in overeenstemming was met
de gedragslijn waaraan hij de Staten nog maar enkele jaren
tevoren hun goedkeuring had weten te doen hechten K Er was
meer dan uiterlijke consequentie. In beide gevallen kwam naar
buiten een trek die diep met de politiek van de Staten van
Holland vervlochten was, haar kerngezond nationalisme. Juist
in deze dagen sprong dat ook in ’t geweer tegen de Keurvorst
van Brandenburg, toen hij, vlak na het sluiten van zijn verdrag,
een heel voorzichtige aanbeveling van zijn neef bij de StatenGeneraal durfde doen. De Hollandse gedeputeerden, en dat
wil zeker wel zeggen: de Raadpensionaris, verzetten zich met
heftige termen ertegen, dat van zulk een buitenlandse inmen
ging zelfs maar notitie genomen zou worden: „morgen mocht
den Coningh van Vranckrijck recommanderen den Dolphijn! ...” 2 In zijn nieuwsdienst naar Engeland merkt Aitzema
') Vgl. hiervóór, aao vlg.
2) Aitzema, XII, 747. Het is verbazend — deze opmerking zou bij tal
van andere verwijzingen naar de Saecken van Staet en Oorlogh geplaatst
kunnen worden — wat een openhartigheden: mededelingen omtrent dis
cussies in de Staten, beschouwingen omtrent bedoelingen van de regenten,
commentaar van allerlei aard, Aitzema zich in openbare druk zo kort
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op dat de Raadpensionaris zo niet zou hebben kunnen optreden,
als hij niet zeker geweest was van de wens van de meerderheid
van de Staten van Holland om nog zonder hoofd te blijven K
En toch bedoelde De Witt zijn negatieve verklaring in de
brief aan Van Beuningen wel degelijk als inleiding tot een
positieve maatregel in zake de Prins van Oranje. De stemming
van de gemeente maakte het onmogelijk om het bij eenvoudige
uitsluiting te laten. Er was sedert 1663 te veel veranderd, en
onder andere de houding van de predikanten, die de onrust
van de gemeente aanwakkerden 2. Het hof zelf weerde zich. De
jonge Odijk gaf diners om de aanhangers te sterken. De Prins
bracht een bezoek aan Rotterdam, de voornaamste haard van
de Engelse samenzwering, en ’t was waarlijk Buat’s vriend Van
der Horst die de eer genoot hem te zijnen huize te mogen ont
vangen, terwijl het volk geestdriftig toejuichte *. Een bezoek aan
Amsterdam volgde, en de geestdrift was er niet minder 6. De
„krachtige woeleryen om den Heere Prince van Orainge in te
dringen” hadden (zo drukt De Witt zelf het uit6) zelfs „in
’t lichaem van Hollandt albereydts grooten aenhang.”
Wat in ’t bizonder tot handelen noopte, was dat de Zeeuwse
regenten het niet meer tegen hun bevolking houden konden.
Dat zij zelf „alsoo grooten smaak in den dranck van den eygenmachtigen nector als die van Hollandt” hadden, ook al >,was
haer niet overgekomen wat aen Hollandt in ’t jaer 18 ende 50
was door den Prins gedaen”, — dat willen wij van Aitzema
na de gebeurtenissen kon veroorloven. Deel XII verscheen in 1668. Toch
zegt Aitzema in zijn geheime berichten naar Engeland begrijpelijkerwijze
nog heel wat meer.
1) MS’il ne savoit pas les intérieures intensions du gros de la Hollande
estre, pour se maintenir sur ses maximes de demeurer encore sans chef ;
P. R. O., Newsletters Holland, 16 Maart 1666; bij Goodison.
Vgl. ook
Brieven van De Witt (Scheurleer), II (De Witt aan Van Beuningen, 18
Maart).
2) Aitzema in Newsletters Holland, P. R. O., bij Goodison.
3) Aitzema, XII, 747.
4) D’Estrades, Lettres et nigociations, IV, 1735) Brieven van De Witt, W. ff. G., III, «69: aan L. Reynst, van
Amsterdam, 3 April 66.
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grif aannemen 1; evenals dat het enkel uit vrees voor de predi
kanten en de door hen opgestookte gemeente was, wanneer Zee
land tezelfdertijd in de Staten-Generaal, met een verwijzing
naar de steun die Munster uit de Spaanse Nederlanden kreeg,
op maatregelen tegen de papisten in de Republiek aandrong 2.
Het plan van de Zeeuwse Staten met betrekking tot de Prins
was om hem generaal van de cavallerie te maken en hem tevens
in de Raad van State te brengen. Wat het eerste betreft, De
Witt wist dat denkbeeld in de Staten van Holland, waar hij
het eerst zelf te berde gebracht had, maar alleen in verband
met het onuitvoerbaar gebleken opperbevel van Turenne, net
vóór de Zeeuwen in actie kwamen te doen opzij zetten: een
maand ongeveer nadat tot het continueren van Maurits van
Nassau was besloten, 25 Maart besloten de Staten voor de ver
schillende ondergeschikte commando’s andere candidaten aan de
Staten-Generaal voor te stellen; alleen Edam en Enkhuizen
wilden voor het generaalschap van de cavallerie ook nu de Prins
hebben 3.
De volgende dag meldde de Raadpensionaris van Zeeland
een deputatie van zijn Staten aan, met welke ene uit de Staten
van Holland ’s namiddags in bespreking trad. De Huybert, die
zeker deze politiek van harte voorstond, al was het alleen maar
uit lust om De Witt de voet dwars te zetten, bepleitte toen de
zoéven genoemde voorstellen en verzocht nadere conferentie
om daaromtrent tussen de twee provincies tot de zo gewenste
enigheid te geraken. Wij bezitten over dat toneel een brief van
de Hoomse vroedschap Coninck aan zijn oom, een burgemeester
der stad 4. „Heer Jan” — zo noemt de prinsgezinde schrijver
De Witt — trachtte driftig de zaak als afgedaan door de reso
lutie van de vorige dag voor te stellen, en bovendien vallende
onder de overeenkomst van de twee provincies van 1663 ; de zet
1) Saecken van Staet en Oorloch, XII, 327.
2) Aid, 228; de beschouwing omtrent de motieven in een Newsletter
van 2 April (P. R. O.), bij Goodison.
s) Brieven van De Witt (Scheurleer), II, 220.
4) Kronijk van het H. G., 1852, 432 vlgg. Vgl. Brieven van De Witt,
W. H. G., III, 169 vlgg.
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van zijn Zeeuwse ambtgenoot; dat hijzelf de Prins wel onder
Turenne had willen laten dienen, en waarom dan niet onder
Maurits? was moeilijk te beantwoorden. Onder zijn eigen Hol
landers was veel verschil van mening, en weigeren om de zaak
aan hun meesters zelfs voor te leggen — zoals De Witt gewild
had — bleek onmogelijk. De volle Statenvergadering toonde
zich even verdeeld als de commissie geweest was en tot ergernis
van heer Jan werd tot nadere bespreking besloten, ofschoon
daarin de zaak afgewimpeld werd. Het opmerkelijke is dat
Coninck vol hoop was: Kievit had hem verzekerd dat de
Prinses-Douairière (hij had dat uit haar eigen mond vernomen)
ontkende het met De Witt eens geworden te zijn; óf Haarlem
óf Leiden zouden „met goedvinden van de geaffectioneerde
leden” de 30ste Maart een nieuw voorstel in de vergadering
doen; Rotterdam en Hoorn zouden steunen; en dan, zei Kievit,
„soo hebben wij de vrede met Engelandt, en dat weet ick
seecker”; daarna waren de beide heren, Kievit en Coninck, bij
de Prins gaan eten.
Maar al die verwachtingen, al die kabalen, van wier gedu
rige onrust, zoals d’Estrades verklaarde, Lodewijk XIV harte
lijk genoeg kreeg, werden verijdeld. De Douainere was het wel
eens met De Witt! De 2de April richtte zij tot de Staten van
Holland nogmaals, net als in 1663 x, een nederige memorie^,
waarbij zij, haar verlangen betuigende om haar kleinzoon „die
onderwijzingen ende aenleydingen” te bezorgen, „door welcke
hij de goede ende heilsame rechten, privilegiën ende maximen
van den staedt grondelijck soude mogen leeren begrypen ende
erkennen” om aldus bekwamer te worden voor „soodamge
charges ende employen als UEd. Groot Mogende souden
moghen goedt vinden aen hem alsdan te defereeren , de hoop
uitsprak dat zij en de Prins haar kleinzoon „die eer ende dat
geluck mochten hebben”, dat de Staten hem die gewenste lessen
onder hun beleid zouden doen geven.
Een merkwaardig stuk! Een treffende zegepraal voor De
1)
2)
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Vgl. hiervóór, 238.
Aitzema, XII, 239 vlg.

Witt. Men zou zweren dat hij het gedicteerd moet hebben 1;
het bood Holland de uitlevering van de jonge Oranje op Holland’s eigen voorwaarden aan; het kwam neer op een verzoek
om herstel van de educatie-overeenkomst van 1660 met de
Prinses Royaal, de overeenkomst welke Holland na haar dood
zo hooghartig verscheurd had, omdat de „hogestandspersonagiën” zich in die voorwaarden niet hadden willen schikken. De
zaak werd aanstonds commissoriaal gemaakt, de 13de al konden
Hun Edel Groot Mogenden een acte bekrachtigen, waarbij de
regeling meer in bizonderheden vastgesteld werd, de 15de
werden de nodige benoemingen gedaan (de educatie-commissie
van 1660 werd hersteld, de plaatsen van twee overledenen met
heren uit dezelfde „leden” bezet: zo kwam Valckenier erin, ter
vervanging van wijlen De Graeff); tevens rapporteerde de
Raadpensionaris dat hij de acte aan Hare Hoogheid voorgelezen
had en dat deze Hun Edel Groot Mogenden „gantsch offieuselijck [beleefdelijk] hadde bedanckt voor de gunste, eere, ende
affectie daerdoor aen” haar kleinzoon „ende het gantsche huys
bewesen”.
Die woorden verhullen slecht dat de transactie waarin zij
toestemde eigenlijk een vernedering voor Oranje was. Afgezien
nog van de nieuwe onderwerping aan de Hollandse educatiecommissie, kwamen „de commissiën ende qualiteyten van alle
die geene die jegenwoordigh in ’t Hof van sijn Hoogheydt in
functie ende in charge zijn van selfs te vervallen”, en „om
merckelijcke redenen van staat” zou geen hunner weer aange
nomen, maar anderen in hun plaats gesteld worden. De jonge
Prins werd dus op de meest radicale wijze aan „de opvoedinge
ende daegelijcksche conversatie van de Engelsche en Engelschgesinde” onttrokken. Zuylestein en Boreel werden op andere
wijze enigermate schadeloos gesteld; de Engelsman Bromley 2
moest terug naar Engeland; ook Buat verloor zijn positie aan
*) Dit beweert De Guiche trouwens: Mémoires, 883.
2) Hij was in 1665 door Karei II gezonden met een geschenk van paar
den : Calendar of State Papers, Domestic, 1664—5 en Calendar of Treasury
Books, 1660—5; vermeld in brief van Oudart aan Bennet, 6 Febr. 1665,
P. R. O., 84, 174: bij Good'ison.
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het hof *. Als goevemeur, in de plaats van Zuylestein dus, kwam
de Gelderse baron Van Ghent; voor de andere plaatsen zocht
men zoveel mogelijk betrouwbare personen. Een jonker Cabeljauw, ritmeester, werd gerecommandeerd; De Witt’s neef
Fannius waarschuwde, dat de jonker nog kornet in Buat’s com
pagnie was, en diens grote vriend; dat dus waarschijnlijk de
recommandatie door Buat was „uytgewerckt om door sijn goede
vrienden sijn interest ten hove te conserveeren”; Cabeljauw
werd niet benoemd 12.
Een zegepraal voor De Witt. Maar hoeveel liever zou het
hem geweest zijn, als hij, net als in 1663, het verzoek had
kunnen afwijzen en de Prins rustig ter zijde laten! Mèt de
invloed die Holland over de jongeman herkreeg, bestempelde
het hem weer (al werden die warme woorden van 1660 niet
herhaald) als „een weerdig pand en instrument van grote hope
voor deze staat” 3; Kind van Staat werd de Prins nu ge
noemd4;*het verlenen van die positie hield, evenals zes jaar
vroeger, beloften voor de toekomst in; en voor een toekomst nu,
die zes jaar nader lag! Juist de Vrijheidsvrienden onder de
regenten, rijn naaste geestverwanten, legden dan ook enige aar
zeling aan den dag toen de Raadpensionaris hen met deze rege
ling verraste 6. Reynst, de schout van Amsterdam, verklaarde
1) Dr. Japikse schreef in zijn artikel Buat als diplomaat, Bijdr.
Vad. Gesch., IV, IV, 105, dat er „geen enkel afdoend bewijs” bestaat voor
de veronderstelling dat ook aan Buat de toegang tot het hof ontzegd werd.
Aitzema beweert in een nieuwsbericht aan de Engelse regering dat Buat
bevel had gekregen naar zijn garnizoen in Bergen-op-Zoom te gaan: 16
April 1666; P. R. O., Newsletters Holland; bij Goodison. Nog een ander
nieuws-schrijver vermeldt Buat’s verwijdering: Zeeoorlogen, I, 303.
D’Estrades zegt 19 Aug., op het vernemen van Buat’s arrestatie: „M. dü
Buat, qui étoit auprès du P. d’O. avant qu’on eüt changé sa maison
(Lettres, enz., IV, 420). De brief van Fannius, die in de tekst volgt, is
overigens bewijs genoeg.
2) Brieven aan De Witt, W. H. G., II, 281.
®) Zie hiervóór, 194 vlg.
*) Ofschoon dit geen officieel verleende titel was.
De bewering van Elias, Vroedschap van Amsterdam, I, CXV, dat
De Witt het voorstel deed „in overleg met” Valckenier en Reynst, is onjuist:
de brieven van Reynst in Brieven aan De Witt, W. H. G., II, 278 vlg. be320

dat hij en Valckenier de keus tussen aannemen en verwerpen
als een keus tussen twee kwaden beschouwden; maar gezien de
zwakheid en flauwhartigheid van het merendeel der vroedschap,
gezien ook het gevaar dat de in Februari pas ten val gebrachte
kliek de zaak zou aangrijpen om de nieuwe regeerders bij de
gemeente en de predikanten „odieus” te maken, durfden zij niet
anders dan meedoen; het kostte toen nog moeite om Valckenier
over te halen tot zitting nemen in de educatie-commissie
Aan de Oranjegezinde kant was er toch ook heel wat ergernis
(al kwam die in de Staten van Holland niet tot uiting) over
dit plotseling verdrag tussen de Douairière en de Raadpensio
naris. Ten eerste waren natuurlijk de Zeeuwen razend, die juist
terwijl zij zich zo voor de Prins uitsloofden, door de Douairière
in de steek gelaten werden om zich nu weer, net als in ’6o
(toen had de Douairière juist getracht hen tegen haar schoon
dochter uit te spelen2), buiten alles gesloten te vinden; alsof
de Prins alleen Holland aanging! Juist de ijverigste voorstanders
van het huis ook in Holland waren veelal geneigd om tegen de
Douairière uit te varen, die enkel maar op de steun van de
machtige tegenstander scheen prijs te stellen; bitterder zijn zij
dan ooit te voren de Staatsgezinden, zegt een berichtgever 3 van
de Engelse regering. En inderdaad, tot op het laatste ogenblik
wijzen (zoals Fruin terecht opmerkte) het tegendeel. — De steden die 3
April het plan „overnamen”, d. w. z. er eerst hun principalen over wilden
raadplegen, waren de steden op welke De Witt het meest kon rekenen:
Dordt, Delft, Amsterdam, Gouda, Schiedam, Den Briel; die met de sterk
ste prinsgezinde neigingen (Haarlem, Leiden, Enkhuizen, Hoorn) behoorden
tot de tien leden, die dadelijk tot adviseren bereid waren: Brieven van De
Witt, W. H. G., III, 173 (naar een aantekening van Bontemantel).
*) Brieven aan De Witt, W. H. G., 879 vlg.: L. Reynst, 6 en 19 April
1666.
a) Vgl. hiervóór, aoo vlg.
®) Zeeoorlogen, R. G. P., I, 303. Hij zegt: tegen de Prinses en de
Prins; dat dit laatste onverdiend was, zullen wij zien. — Ook Van Ruyven
aan Williamson, 4 Juni 1666, P. R. O., S. P. 101, 48: „Tous les honnêtes
gens en murmurent grandement”; bij Goodison. — Heel scherp stelt De
Guiche het: Mémoires, 838.
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had Amalia de aanhangers (wij hebben het gezien x) met ge
ruststellende verzekeringen om de tuin geleid.
Willem zelf had, toen zijn grootmoeder hem vantevoren voor
het plan had zoeken te winnen, een onoverkomelijke tegenzin
aan den dag gelegd, en zij had het ten slotte alleen moeten door
zetten. Zijn partij verraden, en de vriendschap zoeken van zijn
vijanden?! — wie zal niet begrijpen (hoe gering men van die
partij ook denken moge), dat dit een fiere jongen tegen de
borst stuitte! En toen de zaak toch haar beslag kreeg, wat een
pijn kostte hem de scheiding van zijn vrienden! Aan Boreel,
de gezant in Parijs, schreef hij dat ofschoon diens zoon tegen
zijn wil, ja in weerwil van zijn verzet, van zijn hof verwijderd
was, hij hem herstellen zou, zodra de omstandigheden het toe
lieten 12. Vooral aan Zuylestein was hij blijkbaar gehecht. Hij
kon het zelfs over zich verkrijgen om de Franse gezant op te
zoeken en hem met tranen in de ogen te smeken om by De Witt
te bewerken, dat men Zuylestein bij hem laten zou: hij beloofde
dat Zuylestein zijn vrouw (een Engelse immers) tot aan het
eind van de oorlog naar een van zijn landgoederen sturen zou,
hij wilde er borg voor staan, dat hij niets tegen de wensen van
Holland doen zou; wat hemzelf betrof, hij was bereid zich aan
De Witt toe te vertrouwen en een vader in hem te zien, en hij
wendde zich tot de gezant om duidelijk te doen uitkomen dat
hij van plan was het voorbeeld van rijn voorzaten te volgen en
zich geheel aan de kant van Zijne Majesteit te scharen; men
deed hem onrecht door te menen dat hij uit hoofde van de
bloedverwantschap de Koning van Engeland aanhing: als Kind
van Staat zou hij geen ander belang kennen dan dat van de
heren Staten en hun bondgenoten...3.
Zou Lodewijk XIV rijn wantrouwen overwonnen hebben,
toen hij die betuigingen las? 4. In ieder geval kon d Estrades
1) Vgl. hiervóór, 318. Ook van de Zeeuwen wordt bericht, dat zij volkomen overrompeld waren: Zeectorlogen» I, 203.
2) Japikse, Prins Willem III, 128.
*) Lettres et nigociations, IV, 223: d’Estrades aan de Koning, 15 April
1666.
4) Aitzema schreef in Saecken enz., XII, 228, openlijk dus, in 1668,
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geen moeite doen voor een man als Zuylestein — behalve dat
hij beloofde over zijn pensioen met De Witt te spreken. Zwaar
als het viel, Willem moest Van Ghent als goeverneur aan
vaarden. D Estrades bood deze weldra vanwege zijn meester een
jaargeld aan, maar moest berichten dat het met betuigingen
van verknochtheid afgeslagen was.
De gemeente had zich ondertussen van die persoonsverande
ringen aan het hof weinig aangetrokken, maar van harte ge
juicht om het enige wat zij zag: de belofte voor de toekomst.
Dat vertrouwen was op zichzelf een factor die de Staten van
Holland met hun manoeuvre niet hadden kunnen uitschakelen.
Aitzema, bedreven waarnemer, vrij van voorkeur, met geen
andere gevoelens dan die van geamuseerde belangstelling, vergelijkt de Prins zonder omwegen met „de opgaande zon”: het
baat niet zijn dienaren te veranderen, want wie hem dient, zal
vanzelf voor zijn zaak gewonnen worden K Een lid van de
Staten-Generaal had, vertelt hij, met de titel Kind van Staat
gespot: Holland zal spoedig een kind van de Prins zijn 2. Hij
beschrijft aan zijn Engelse betaalsheren een prent waarop De
Witt en de leden van de educatie-commissie zich inspannen om
een grote Prins terug in de wieg te duwen 3.
Inderdaad spreekt het wel vanzelf dat de kwestie van ’s Prin
sen positie door de slag die Holland geslagen had, niet uit de
weS geruimd was. Integendeel begonnen de andere provincies,
gedeeltelijk uit afgunst en om zich nu óok verdiensten ten aan
zien van Oranje te verwerven, gedeeltelijk omdat de machtige
provincie zelf door haar besluit de toekomst opengesteld had,
met meer kracht dan ooit op een Unieambt voor de Prins aan
te dringen. Zeeland, diep gegriefd door het gebeurde — in ’t
bizonder de Raadpensionaris De Huybert vatte de zaak als een
dat Frankrijk de Prins onmogelijk vertrouwen kon omdat het -wist hem met
„de demolitie van Orange t’onvrede gesteldt” te hebben.
!) P. R. O. Newsletters, Holland, 16 April 1666: bij Goodison.
2) Aitzema, XII, 228. Hetzelfde met enige variatie in het in noot 1 ver
melde nieuwsbericht. Dit is tussen twee haakjes éen van de plaatsen waar
mee mr. Goodison aantoont dat deze Newsletters van Aitzema zijn.
s)
a later letter”; Goodison. De prent, zegt Aitzema, werd aanstonds verboden.
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persoonlijke krenking op 1 — nam daarbij de leiding en confe
reerde druk met de andere provincies; Holland had wel toege
stemd in afzonderlijke besprekingen opdat de twee samen éen
lijn konden trekken, maar dat was niets dan een poging om de
Zeeuwen te sussen en daarvoor was het te laat. Waar al de
provincies buiten Holland zich nu op concentreerden, was op
het denkbeeld om de Prins in de Raad van State te brengen,
Gelderland sprak nog van het Kapitein-Generaalschap, maar
nu de oorlog met Munster ten einde liep, lieten de anderen dat
voorlopig rusten. De Hollanders hielden vol, dat de Prins be
zwaarlijk in de Raad van State gebracht kon worden op een
ogenblik dat de staat in oorlog was met zijn oom. Hun weige
ring was genoeg in een zaak, die natuurlijk ter Staten-Generaal
met eenstemmigheid besloten moest worden. Voor het ogenblik
had toch, naar het algemeen oordeel, de Hollandse partij van
de Vrijheid haar positie geweldig versterkt. De Prins zelf schikte
zich. D’Estrades rapporteerde dat hij zich voorbeeldig gedroeg.
Hij toonde vooral jegens De Witt vertrouwen. Men durfde hem
dan ook gebruiken om de zeelui te Texel aan te moedigen. In
Mei bracht hij er een bezoek aan de vloot, deelde er een paar
vaten bier uit en werd luide toegejuicht: de werving voor de
vloot profiteerde daarvan 2.

16
Vierdaagse (Juni) en tweedaagse
(3/4 Aug.366) zeeslag; twist tussen
De Ruyter en Tromp.
Eindelijk kwam dan het ogenblik, in de eerste dagen van
Juni, waarop de vloot kon uitvaren. Tevergeefs predikte Lodewijk XIV, net als in het vorige jaar, voorzichtigheid: op de
Franse vloot wilde men niet wachten. Er was door de Admira1) Vgl. b.v. Wicquefort, Histoire des Provinces-Unies, III, 4°92) „Sa présence a fait prendre service k plus de mille matelots”, schrijft
d’Estrades nog vóór het bezoek afgelopen was: Lettres et nigociations, IV,
382.
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liteiten hard gewerkt, zodat men thans wel dertig schepen bezat,
sterker dan het sterkste schip van het vorige jaar. De Ruyter,
op het nieuwe schip De Zeven Provinciën, voerde het opperbe
vel. Tromp diende onder hem, en De Witt kon getuigen, dat er
volmaakte harmonie heerste. Hij was weer herhaaldelijk als
gecommitteerde van de Staten-Generaal in Den Helder geweest
om op de uitrusting toe te zien, maar van mee uitvaren was
ditmaal geen sprake; De Ruyter kreeg in ’t geheel geen gecom
mitteerden mee. Binnen een paar dagen al stiet hij bij de
Vlaamse kust op de Engelse vloot onder Monk. Het vals ge
rucht van de nadering van de Franse admiraal De Beaufort
uit de Middellandse Zee had de Engelsen een eskader doen
afzonderen, zodat de hoofdmacht zwakker was dan de tegen
partij waarmee zij in werkelijkheid te doen kreeg. De slag werd
echter met ongemene hardnekkigheid gestreden en duurde nog
altijd toen op de derde dag die Engelse schepen, inderhaast
ontboden, het evenwicht kwamen herstellen. Maar dat kon de
kans niet meer keren en na vier dagen moesten de Engelsen, die
al vechtende naar hun eigen wateren geweken waren, de zee
in de macht van de Nederlanders laten. Zij hadden zeer zware
verliezen geleden. Zes schepen waren veroverd, zeventien ver
nield, 5000 man gesneuveld en niet minder dan 3000 gevan
genen gemaakt, waaronder admiraal Ayscue. De Ruyter’s vloot
was zelf evenwel ook zo gehavend, dat zij de Wielingen moest
binnenvallen.
Hierheen begaf De Witt zich om met dezelfde demonische
energie van het vorige jaar het weder uitvaren te bespoedigen.
De Admiraliteitsheren waren hem veel te langzaam. Werven
nu de overwinning nog vers in de herinnering ligt, spoorde
hij aan; want tekort aan volk was als steeds een grote moei
lijkheid. 4 Juli koos De Ruyter weer zee (de oude Jan Evertsen
was tot ergernis van De Witt door de Zeeuwen weer aan het
hoofd van hun eskader gesteld) met een strikt geheim gehouden
instructie om de Theems-mond te forceren. Het kwam erop
aan, aldus redeneerde De Witt, om de vijand een gevoelige slag
toe te brengen en zo de vrede af te dwingen, vóór hij tijd gehad
had zijn eigen zoveel erger geteisterde vloot weer te herstellen.

22

325

Maar hij voorzag wel dat de zeelui — hij had hen het vorig
jaar aan het Spanjaardsgat leren kennen! — de bezwaren van
het slecht bekende vaarwater breed uit zouden meten, hoe uit
voerbaar hij de onderneming met een weelde van wenken en
bizonderheden ook voorstelde. Inderdaad kwam het er niet toe,
ofschoon de Staatse vloot de Theems een tijdlang blokkeerde.
Tegenover De Ruyter verborg De 'Witt zijn teleurstelling.
Maar het verlies van het initiatief leidde tot een zware tegen
slag. De Engelse vloot was ook weer uitgelopen van de Franse
was nog steeds niets te bekennen — en in het treffen dat 3
Augustus op de zuidelijke Noordzee begon, hield Monk de
overhand. Al dadelijk werden de Friese en Zeeuwse eskaders in
verwarring gebracht door het sneuvelen van Tjerk Hiddes de
Vries en Jan Evertsen. Er waren ogenblikken, dat De Ruyter
zijn totale ondergang voor ogen zag, maar hij bracht ten slotte
met beleid en onbezweken geestkracht het merendeel van zijn
schepen behouden, schoon zwaar beschadigd terug, — opnieuw
in de Wielingen. De Engelsen waren na deze Tweedaagse Zee
slag beter in staat de zee te behouden dan twee maanden vroe
ger de Nederlanders na de Vierdaagse. Uitdagend kruisten zij
voor de Zeeuwse wateren, terwijl de aandacht van de Neder
landse staatslieden, ruim zozeer als door de problemen van een
spoedige her-uitrusting, in beslag genomen werd door een felle
twist tussen De Ruyter en Tromp.
Tromp had in de zeeslag met zijn eskader de Engelse ach
terhoede driftig achtervolgd en de nood van de opperbevelheb
ber en diens hoofdmacht vergeten. De Ruyter voelde zich op
onverantwoordelijke wijze in de steek gelaten en de anders zo
rustige en bedachtzame man deed Tromp bij zijn aankomst in
de Wielingen — een dag na de rest — de hevigste verwijten;
hij spaarde zelfs, in het bijzijn van het scheepsvolk, diens onder
hebbenden niet, die toch, zoals De Witt opmerkt, in ieder geval
verplicht waren geweest de vlag van hun admiraal te volgen.
De Witt deed zijn uiterste best om de opgewonden gemoe
deren neer te zetten. Hij was zelfs bereid om geduld met Tromp
te hebben, toen die van de eerste bijeengeroepen krijgsraad
wegbleef, voorgevende dat De Ruyter hem zijn schip verboden

326

had. De Ruyter verontschuldigde zich voor wat hem in zijn
drift ontsnapt was, de twee mannen dronken elkaar toe. Maar
13 Augustus zond Tromp, oordelende dat De Ruyter in zijn
rapport hèm de schuld van de nederlaag gaf, en opgezet door
politieke twistzoekers, aan de Staten-Generaal een brief die
zijn positie onmogelijk maakte. Driftig verweet hij De Ruyter
hem een schelm genoemd te hebben, uit nijd „omdat God
Almachtig met kleinder macht my op den vyandt advantagie
heeft gegeven, ende hem met een groote macht desadvantagie”,1 en hij eiste op hoge toon eerherstel, anders afscheid.
Dit werd door de Staten, en vooral door zijn onmiddellijke
meesters die van Holland, heel slecht opgenomen. Met al zijn
grote kwaliteiten als vechtadmiraal miste die man — hij had
het in de slag zowel als nu aan de vaste wal voor de zoveelste
maal bewezen — de zelfbeheersing die in de dienst onmisbaar
is. Al de ellende die men het vorige jaar met hem beleefd had,
kwam weer in het geheugen terug en het besluit viel om hem
zijn ontslag te geven. Naar Den Haag ontboden, toonde hij
zich onderworpen en berouwvol, beloofde genoegdoening aan
De Ruyter en gehoorzaamheid in de toekomst. De Witt ver
wachtte niet anders dan dat men op het besluit zou terugkomen,
maar „in consideratie van ’t veranderlyck ende bouillant
humeur van den voomoemden Tromp, ’twelck geallegeert
wierde dat hij, in syn passiën vervallende, selfs [zelf] niet
capabel is te bedwingen, ende dat mitsdien in soodanighe be
loften geen seeckerheyt ofte gerustheyt te vinden is”, 2 werd
integendeel het ontslag gehandhaafd.
Dat Tromp’s politieke gezindheid de Staten niet gunstiger
jegens hem stemde, spreekt vanzelf. De Witt had desondanks
zijn best gedaan om hem voor de vloot te behouden. Maar
er had zich om Tromp een „kabaal” gevormd. Wanneer hij zelf
in zijn brief aan Hun Hoogmogenden van de „confusie” op
de vloot sprak, die hij tegemoet zag als hem geen recht gedaan
werd, klonk dat als een dreigement. D’Estrades maakte zich
ernstig ongerust: hij vreesde dat de vloot de Staten in hun
1)
2)

Aitzema, XII, 101. — Vgl. Wicquefort in Zeeoorlogen, I, 466.
Brieven van De Witt (Scheurleer), II, 337.
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hanHpn begeven zou1. De schok van de nederlaag bracht
toch reeds de gevaren van de vorige crisis terug; aan alle
kanten sprak men met bitterheid van de Franse bondgenoot,
•wiens lang beloofde vloot zoveel tijd nodig had om de reis
uit de Middellandse Zee te volbrengen. In zo’n stemming kon
een man als Tromp onnoemelijk onheil aannchten. Zelf Oranje
gezind en vol wantrouwen tegenover de Raadpensionaris (die
dat niet aan hem verdiend had), was hij, met „zijn grote hart
en niet zo groot verstand” (zoals Wicquefort hem kenschetst2),
een willig werktuig in handen van een intrigant en drijver als
zijn zwager Kievit (die dit jaar het niet onbelangrijke lidmaat
schap van Gecommitteerde Raden bekleedde). Een paar dagen
maar na de thuiskomst liep er al een verhaal van de zeeslag
door het land, het heette een „Rapport” van de jonge
Sommelsdijk, die bij Tromp aan boord mee geweest was, waar
in op de krenkendste wijze De Ruyter neergehaald en Tromp
in de lucht gestoken werd. De Staten bemoeiden er zich mee:
Sommelsdijk verloochende het pamflet, Kievit bleek de auteur
te zijn 3. De strijd tussen Tromp en De Ruyter dreigde saam
te vallen met die tussen Oranje en de Staten van Holland,

1) Lettres et nigociations, IV, 4,3j 41®- — ®en gematigd Oranjegezind
Zeeuws regent als J. Boreel zag het zo ernstig niet in. Hij betreurde Tromp’s
onvoorzichtigheid, maar wilde in de twist niet anders zien dan dat beide
„helden” wat te veel aan „wrijven en schrijven” deden in plaats van zich
aan hun eigenlijke wetenschap , „het jus canonicum”, te houden: brief
aan R. van Kinschot, 22 Aug. *66, Codex H. G., II, I, 7®*
2) ZeeooT^°Sen> I» 4®7a) De juiste toedracht blijkt uit een stuk in het dossier van Kievit’s
proces op het R. A. Het is een klad voor een resolutie van de Staten van
Holland en geeft een samenvatting van de verklaringen die Kievit de 19de
Augustus, ingevolge een resolutie van de 14de gehoord, afgelegd heeft.
Sommelsdijck, blijkt daaruit, was ’s avonds na zijn thuiskomst van de vloot
in de woning van de weduwe van Maarten Harpertszoon Tromp, Kievit’s
schoonmoeder dus, gekomen en had daar in een gezelschap, waaronder
ook Kievit zich bevond, zijn ervaringen gedurende de slag verteld. Daar
uit had Kievit, achterna, het verslag getrokken. De volgende dag had hij
het getoond aan rijn zwager Harpert Tromp, broer van Coraelis. In
afwezigheid van Kievit had Harpert Tromp het stuk gekopieerd; ook ene
Molewater had dat gedaan; en op aandrang van de zusters van Comelis
(éen daarvan dus Kievit’s vrouw) was het naar Amsterdam gezonden om

328

met die tussen Engelsgezindheid en Fransgezindheid, vrede en
oorlog.
Een ware ramp trof het land al dadelijk als gevolg van de
verdeeldheid, toen 20 Augustus de Engelsen op de rede van
het Vhe neerstreken en een ontzettende verwoesting onder de
koopvaardijvloot en op Terschelling aanrichtten. Gevolg van
de verdeeldheid, want iedereen had verwacht, en de Raad
pensionaris had gewild, dat de vloot, die alles bijeen niet zo
zwaar gehavend was als de vorige keer, vóór die tijd weer
zee gekozen zou hebben. Bij de stemming die onder officieren
en manschappen heerste, had men het niet aangedurfd, en
zo was kostbare tijd verkwist, terwijl het volk uit de band
sprong en verliep 1. En nu natuurlijk het luid geweeklaag en
bitter gemopper van de getroffen handelaars en reders! ...

*7
Buat ontdekt (18 Aug.) en gevonnist
(6 Oct. ’66).

Het is een geluk geweest dat net in diezelfde dagen de voor
naamste schakel die heel die oppositie aan Engeland verbond,
werd weggeslagen. De 14de Augustus besloten de Staten
Kievit te horen over het pamflet. De 20ste bekrachtigden zij
het ontslag van Tromp en vielen de Engelsen in het Vlie.
En in diezelfde week nu, de 18de, werd de ritmeester Buat
wegens correspondentie met de vijand gearresteerd en op de
Kasteleinij van het Hof opgesloten.
De ongelukkige Buat was steeds aan het komplotteren ge
bleven. Van zijn brieven na de grote teleurstelling van
Februari is er maar hier en daar een bewaard gebleven. Wij
te doen drukken. — Hierónder staat een eigenhandig verzoek van De Witt
aan Kievit (gesteld in de vorm van een brief, met de gewone beleefdheids
formules) om met een letterken te mogen vernemen „off de meyninge recht
gevatt ende d’extensie wel gedaen is.” Kievit heeft daarop met zijn eigen
hand ingelast, dat de zusters handelden uit affectie voor de luitenantadmiraal Tromp, en „niet wisten daar qualijck aen deden”.
*) Zeeoorlogen, I, 468 (Wicquefort) en 469 (bericht uit Haarlem).
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weten al1, hoe slordig hij met de waarheid omsprong, zijn
wens voor feit uitgevende. In een brief van 8 Jum zien wij
hem vol spanning op de uitslag van de zeeslag wachten. Met
verontwaardiging spreekt hij over de schurken, die uit Enge
land berichten zonden waaruit men hier moed schepte — zoals
hij uit Holland! En 11 Juni — toen was de Vierdaagse Zeeslag
al begonnen —: „Als wij geslagen worden, verzeker ik u dat
ge voor zekere lieden een verbazende verandering zult zien
gebeuren.” 2 Hij werd in zijn hoop bedrogen (ik geloof niet
dat ik hem onrecht doe door hem zo te lezen), maar de Staatse
overwinning sneed zijn intrigue geenszins af. Zelfs werd er door
de Engelsen na hun tegenslag weer wat meer ernst mee ge
maakt. In Juli tenminste kwam Sylvius weer naar Antwerpen
en had er met Buat een bespreking, waarbij deze hem opnieuw
wonderen vertelde over wat „de vrienden” doen zouden en hem
een ontwerp overhandigde, met hulp van Kievit opgesteld3,
van een brief die de Engelse regering ter inleiding van een
nieuwe vrede-actie aan de Staten-Generaal moest schrijven.
Als gevolg ongetwijfeld van de kortstondige heerschappij ter
zee van de Staatse vloot had Sylvius veel tijd nodig om weer
naar Engeland terug te komen; vervolgens werden na het
opnieuw uitlopen van de Engelse vloot de Engelse havens
gesloten gehouden; zodat hij pas van zich horen liet nadat
de tweede zeeslag de moed in Engeland weer verlevendigd had.
Dit schreef hij Buat ronduit, en dat dientengevolge het te
Antwerpen besproken plan niet meer dienen kon. „De partij
van de vrienden en die vrede wenst” moest door de nederlaag
versterkt zijn; laat de welgezinde steden zich nu vaster aaneenverbinden en een krachtig besluit nemen, dan zal het aan steun
uit Engeland niet ontbreken 4. Van Arlington en Sylvius elk
1)

Zie hiervóór, 306.
2) B. Af. H. G., 1906, 588—591. — De passage die op blz. 591 volgt,
heeft naar mijn mening geen betrekking (zoals Dr. Japikse meende: 590
noot) op de vredesonderhandelingen. De „consultations en de „procuration” houden blijkbaar verband met de door Dr. Japikse zelf vermelde
formele moeilijkheden die in zake Arlington’s huwelijk gerezen waren.
*) Brieven van De Witt, W. H. G., III, 219.
4)
De brief bij Aitzema, XII, 354, en Wicquefort, III, 260.
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was een van de gewone niets-zeggende brieven voor De Witt
hier bijgevoegd.
Buat ging die bij de Raadpensionaris afgeven en liet met ver
bijsterende achteloosheid ook de andere, gemerkt pour vousmesme, in zijn handen achter. De brief was kennelijk verrader
lijk. Toen Buat hem kwam terugvragen, zei De Witt hem
dat hij het stuk in handen van Gecommitteerde Raden (het
dagelijks bestuur van de Staten van Holland) gesteld had.
Dezen gelastten de arrestatie van Buat en een huiszoeking. Die
ijverige maar onhandige samenzweerder had de uren die hem
nog door de trage gang van het bestuur gelaten waren, niet
gebruikt om zich uit de voeten te maken. Rekende hij op
Kievit, lid van Gecommitteerde Raden x, en aan wie hij die
zelfde middag het ongeval meedeelde?2 Veel brieven
werden in zijn woning niet gevonden, maar daaronder éen
zo compromitterend, dat het vernietigen van al de andere hem
niet meer baten kon. ’t Was het klad — in de hand van zijn
vrouw — van de brief van 19 Maart aan Arlington, waarin
Buat met zo’n hevigheid tegen de koelheid van de laatste
mededelingen uit Engeland geprotesteerd had, hoog opgevende
van de partij die hij „voor de vrede” (of „voor Zijne Maje
steit”) „en voor mijn kleine meester” gevormd had, en van
zijn wens om die kleine meester en de Koning van Enge
land in de Republiek sterk en zodoende de Koning „de grootste
Koning ter wereld” te maken 3.
Gedurende een paar dagen werd Buat verhoord door een
paar heren uit Gecommitteerde Raden van Holland, vergezeld
van de Raadpensionaris; Kievit was er niet bij; inderdaad
was die door de zaak van het pamflet tegen De Ruyter toch
al in moeilijkheden geraakt, en zijn betrekkingen met Buat
*•) Japikse veronderstelt dit: Brieven van De Witt, W. H. G., III, 228,
noot 1 ; gezien de positie van Kievit (waarover aanstonds in de tekst) ben
ik geneigd het te betwijfelen. Maar men zoekt naar een verklaring van
dat vreemde afwachten.
2) Dit blijkt uit de verhoren; Crimineele Papieren Hof van Holland,
Alg. R. A.
3) Vgl. hiervóór, 309.
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waren trouwens algemeen bekend 1. Een eerste doel van het
verhoor was, de vertakking van het komplot onder de regenten
te leren kennen. Wie waren die grote partij voor de vrede,
voor Engeland, voor Oranje? Wie waren die vrienden? Buat
gaf daar nooit rechtstreeks antwoord op, maar noemde heren
van Haarlem (burgemeester Van Thilt en de pensionaris Fagel)
en een paar Noord-Hollandse steden, de heer Van Amerongen
uit Utrecht; onder zijn papieren werd ook een briefje van
nog maar een paar weken oud (2 Augustus) van Renswoude
gevonden: die verzekerde daarin dat zijn meesters, de Staten
van Utrecht, zeer tot vrede geneigd waren en vroeg om kopie
van de laatste door Buat ontvangen brief uit Engeland; dat
sloeg natuurlijk op een van de toonbare brieven.
Een paar dagen lang schoot men zo vrij weinig op, tot Buat
eindelijk, de 24ste Augustus, door de mand viel en bekende
dat hij na ontvangst van de in zijn minuut van 19 Maart
genoemde brieven uit Engeland door Zuylestein naar diens
woning ontboden was (per hellebardier van de Prins van
Oranje), waar hij Kievit en Van der Horst had aangetroffen;
die waren het geweest die hem geraden hadden de bewuste
brieven in het vuur te werpen; en alles wat hij ooit geschreven
had van „goede vrienden” of „een partij”, rustte op hun zeg
gen 2. Diezelfde dag besloten de Staten van Holland op het
rapport van de Gecommitteerde Raden om het Hof van Hol
land op te dragen tegen Buat, Kievit en Van der Horst, en allen
die voorts schuldig mochten blijken te zijn, met alle mogelijke
vigeur te procederen.
Leden van het Hof verhoorden Buat, die inmiddels naar de
Gevangenpoort overgebracht was, de eerste maal op 26
Augustus; daarna pas 13 September weer. Het Hof had ook
*) Kievit was 19 Aug. door de Staten over het zgn. Rapport van
Sommelsdijk gehoord, krachtens een reeds 14 Aug. genomen resolutie. —
D’Estrades verbond Buat onmiddellijk met „de kabaal van Tromp”;
Lettres et nigociations, IV, 420. Wicquefort noemde Kievit zelf, zodra
hij onder het schrijven van een nieuwsbrief aan Lionne de 19de Augustus
de gevangenneming van Buat vernam : Zeeoorlogen, I, 468.
2) In de verhoren op het Algemeen Rijksarchief.
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aanstonds Kievit en Van der Horst ingedaagd, maar hun een
termijn van veertien dagen gegeven, zonder dat in die tussen
tijd maatregelen tegen ontvluchten genomen werden. Pas nadat
zij zich naar de Spaanse Nederlanden „geretireerd” hadden
(dit was de term waarmee een Rotterdams oud-burgemeester
het wegblijven van Van der Horst bij het verstrijken van diens
termijn heel beleefd kwam verklaren), werd bevel tot hechtenis
tegen hen uitgevaardigd ...
Er is geen twijfel mogelijk: het Hof had weinig lust om de
netelige zaak tot in het hart te peilen. De heren die Buat toch
op het zeker ietwat dringender vragen van de Raadpensio
naris en Gecommitteerde Raden al genoemd had, werden niet
eens in verhoor genomen. Van Thilt, van Haarlem, durfde zich
een jaar lang niet buiten zijn stad wagen; Bol en Fagel, die
er evenveel van geweten hadden, wel, en er gebeurde hun
niets; het verhaal dat Willem III vele jaren later vertelde,
dat De Witt voornemens was Fagel gedurende een afwezigheid
wegens ziekte mee in staat van beschuldiging te stellen en dat
Fagel zich toen toch naar de Staten van Holland begaf, waar
De Witt geheel verbouwereerd („Amice, wel amice, heb ik jou
daar!”) zijn voornemen liet steken; — dat verhaal geeft de
gebeurtenissen al in de ietwat legendarische vorm (de bloed
dorstige Raadpensionaris, de onvervaarde Fagel, na 1672 zijn
opvolger), waarin de overwinnende partij ze later zou her
scheppen x. In werkelijkheid roerde men in de kwestie van
de medeplichtigen zo weinig mogelijk (terwijl tegelijk zoals wij
zien zullen, Fagel voor het ogenblik ijverig met de overwin
naars meedeed). Er werd aan Buat gevraagd „of hij niet wist
wie degenen waren, met wie Kievit en Van der Horst corres*) Journalen van C. Huygens den zoon, III (W. H. G.), 64 vlg.
(1682). Fagel zou geantwoord hebben: „Ja amice, ik kom hier om te hooren
wat daer tegens my te seggen is. Ick moet sien of je myn hooft niet voor
myn voeten sult doen leggen als je Buat gedaan (hebt);... den anderen
hem op syn schouderen kloppende seyde: amice, amice, het is soo niet
geweest...” — Opmerkelijk is hier de voorstelling (die bij het publiek
aanstonds ingang vond, maar waarvan Fruin de onhoudbaarheid aange
toond heeft), alsof De Witt de eigenlijke bewerker van Buat’s doodvonnis
geweest zou zijn.
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pondentie hielden”. Hij antwoordde „daarvan geen kennis te
dragen”. En hiermee stelde men zich tevreden. Odijk werd
alleen op zijn verzoek gehoord, om zich te zuiveren. Ook blijkt
nergens uit, dat de Staten, na die eerste verhoren door Gecom
mitteerde Raden, veel nieuwsgieriger waren dan het Hof.
Zij bleven het proces toch nauwlettend volgen en de klaar
blijkelijke tegenzin van de rechters om het Buat ook voor rijn
eigen
heel moeilijk te maken bracht hen tot vermaningen,
die ons al bijster vreemd aandoen. Eerst werd het Hof voor
de Staten ontboden en kreeg daar van de Raadpensionaris
een rede te horen, waarin hij de heren erop wees dat corres
pondentie met de vijand verboden was, de aanstotelijkste
passages uit Buat’s brieven aanhalende en uitweidende over
„de onheilen van slappe justitie”. Daarna, ’t was toen October
geworden, en het ongeduld van de Staten was begrijpelijk, begaf
zich een deputatie van pensionarissen naar het Hof om nog
maals uit naam van de Staten soortgelijke beschouwingen te
houden; de woordvoerder was bij die gelegenheid Vivien,
De Witt was al sedert een dag of wat bij de vloot Wat die
inmenging enigermate verontschuldigt, is dat het Hof inder
daad talmde en weifelde, en dat het al vaker voorbeelden van
„slappe justitie” gegeven had. In laatste instantie was de wens
van de Staten, zoals rij die te kennen lieten geven, slechts dat
er recht gesproken zou worden „volgens de wetten en plakkaten .
Het belang van de staat gedoogde niet dat daarmee in dit
geval de hand gelicht zou worden. Wat zou dat nieuw leven
aan de Engelse intrigues geven! Wat zou het de bondgenoot
Lodewijk XTV ontstemmen; — want die zag in Buat’s pogin
gen vóór alles de toeleg om hèm van de vredesonderhandelingen
uit te sluitenl.
Maar van aandrang om de medeplichtigen op te sporen,
i) D’Estrades drong dus ook voortdurend op streng recht doen aan
en er is niet de minste twijfel, of Lodewijk XIV zou een minder vonnis
Han de doodstraf zeer euvel hebben opgenomen., D’Estrades
dat kan
niet missen! — geeft de voorstelling alsof hij het eigenlijk was die het
Hof zover kreeg. Naar mijn mening aanvaardt Fruin (Verspreide Ge
schriften, IV, 303) dit veel te argeloos.
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geen sprake! Blijkbaar was men huiverig voor de beroering die
een meedogenloos uitroeien van de samenzwering in wijde
regentenkringen verwekt zou hebben, terwijl men tegelijk
meende dat door het treffen van de hoofdschuldigen de schrik
er voldoende in gebracht zou zijn. Dat van de hoofdschuldigen
Kievit en Van der Horst zich uit de voeten gemaakt hadden,
moet voör velen een opluchting geweest zijn: zij wisten toch
zeker wel meer dan die goede losbol, van wie zijn vrouw, met
bewonderenswaardige takt, getuigde dat hij „een millitair
persoon” was, „de subtiliteyten vande politie [politiek] niet verstaende”.1 In die richting lag de enige mogelijkheid om Buat
te redden. Maar naarmate men meer anderen liet lopen, was
het moeilijker om tegenover hem genadig te zijn. De zaak ver
wekte geweldige opschudding, een driftige reactie van het
nationaal gevoel tegen hen die met de vijand heulden. Uit
verscheiden stadsregeringen kwamen resoluties om scherp recht
te eisen. De „blauwe boekjes” „condemneerden” de gevangene
al bij voorbaat2. Een zondebok moest er zijn.
Maar in ieder geval, met het woord „genadig” gaf ik het
al aan, naar recht verdiende Buat de doodstraf. Hoe grenzenloos
naief en onbeholpen wij hem in zijn brieven ook hebben leren
kennen, dat hij de regering in wier dienst hij stond misleid
had, tegen haar gestookt, de belangen gediend niet van haar
maar van de vijand, dat alles staat vast, al mag het ook voor
zijn beneveld brein verborgen gebleven zijn. Het vonnis dat
het Hof de 6de October ten langen leste velde, duidt het
met niet te verbeteren helderheid aan: „Houdende alsoo” (dus
luidt het in de overwegingen) „met den vyand een tweederlei
correspondentie, eene opentlyck en met kennisse van de Hooge
Regeering, eene secretelyck en zonder kennisse en jegens [tegen]
expresse ordre en waarschuwinge van deselve, daarin gemelde
Hooge Regeering wordt gedistingueerd van zyn zoogenoemde
!) Zij werd in het eerste stadium, toen de zaak nog in handen van
Gecommitteerde Raden was, in haar woning ondervraagd (door dezelfde
twee heren en de Raadpensionaris): dossier van het proces Buat, R. A.
2) Aldus het hierna, blz. 341, besproken stuk voor de Staten van Zee
land: Aitzema, XIII, 184.
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goede vrienden en wel geintentioneerde, en allenthalve getraduceerd en gecalumnieerd alsof zy den vrede niet en begeerde,
omdat sy die op de ware gronden, volgens de tractaten en gemeene resolutiën van staet, en niet naer de fantasie van dese
complicen, tot grootmaking van den vyand en nadeel van desen
staet en desselfs geallieerden, betrachtte”. — Op het verband
met de inwendige partijverhoudingen na — Buat had dit alles
gedaan in de mening dat de belangen van rijn kleine meester
het verontschuldigden, uit partijdrift, en met de bedoeling ook
om binnenslands een omkeer teweeg te brengen —, op dat
verband na is hiermee alles gezegd.
Volgens Aitzema waren er aanvankelijk in het vonnis wel
degelijk overwegingen over „mijn kleine meester”, door wie
Buat Karei II de grootste Koning ter wereld maken wilde,
ingelast; maar die waren daarna weer geschrapt „als odieux
voor dat hooge huys” 1. Er waren onder de leden van het Hof
vrijwat Oranjegezinde heren, en het is opmerkelijk hoezeer hun
partijovertuiging in hun houding tegenover de beschuldigde mee
spreekt. Eén, Van der Graeff, blijkbaar een bange natuur,
maakte gebruik van een op hem gedane pers-aanval om zich
aan de rechtspleging te onttrekken 2. Er bleven toen acht leden
over, waarvan éen Zeeuw, die overeenkomstig de houding van
rijn provincie in de contramine was en tegen de doodstraf
stemde: Zeeland toch was ten hoogste ontsticht over het aan
het licht komen van onderhandelingen, die Holland voor de
Unie, zo goed als Buat de zijne voor Holland, verborgen had
gehouden. Van de zeven Hollanders stonden er drie als goede
Staatsgezinden bekend (éen van dezen was De Witt’s neef
Fannius); die stemden allen voor de dood; twee, Sixty en
Van der Goes, bleven met de Zeeuw voor een zachtere straf
(Sixty omdat hij niet overtuigd was dat Buat vrede zonder
Frankrijk gewild had — iets waaraan natuurlijk geen redelijke
twijfel mogelijk was!); twee anderen, Van Nierop en Van
den Honert, spraken eerst van de mogelijkheid van een mildere
opvatting en sloten zich pas na hun collega’s gehoord te hebben
bij de doodstraf aan.
x)
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Aitzema, XII, 362.

2)

Zie het verhaal bij Fruin, V. G., IV, 286.

Dat alles is begrijpelijk genoeg. Niemand kon eraan denken
het heulen met de Engelsen als een onschuldige zaak voor te
stellen; maar ook nationaal voelende Oranjegezinden konden
niet vergeten dat Buat ten slotte uit liefde voor zijn kleine
meester gehandeld had, en dat zijn dood door felle partijgan
gers aan weerskanten als een triomf van de Staten over Oranje
gezien zou worden. Het kenschetst de toestand, dat de Keur
vorst van Brandenburg zich gedrongen voelde tot de Staten van
Holland een verzoek om clementie te richten, — dat beleefdelijk
werd afgewezen.
Wat de Prinses Douairière en de Prins betreft, het toeval
wilde dat zij toen de zaak begon afwezig waren: logerende bij
de Keurvorst te Kleef; het was wel geen toeval dat zij daar
in September, met goedkeuring van Willem’s nieuwe voogden
— hij werd steeds natuurlijk door de baron Van Ghent verge
zeld —, een „snapreisje” naar Maastricht aan vastknoopten,
zodat zij pas toen alles afgelopen was, in Den Haag terugkwa
men. De Witt had 24 Augustus de enormiteiten die in Buat’s
gevonden brief aan Arlington van 19 Maart voorkwamen aan
de Prins meegedeeld; zonder commentaar, hetgeen welspre
kend wasx. Hierop had de Prins hem verzekerd dat alles
geschied was „buiten zijn participatie en communicatie” en
dat hij Buat’s „doen opentlyck ende ten hoochsten improbeerde”. De Witt had daarover zijn blijdschap betuigd, zeg
gende dat hij het aan zijn mede-gedeputeerden in de voogdij
en „allenthalven daer het van vrucht sal connen wesen” zou
meedelen 2.
De Prinses-Douairière mocht zich met reden gelukwensen,
dat zij haar kleinzoon juist bijtijds van de gevaarlijke vrienden
had losgesneden. Ook zo werd de Buat-geschiedenis door de
Staatsgezinde pamfletschrijvers tegen de Prinsgezinden zonder
onderscheid en tegen Oranje zelf uitgespeeld. Zonder twijfel
verloor heel de zaak van het doorluchtig huis aan aanzien;
er was een opleven van steil Loevesteins republikanisme, waar
bij duchtig op de nationale trom geroerd werd. Een grof staaltje
1)
2)

Brieven van De Witt, W. H. G., III, 314.
A.w., aao.
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levert Den oprechten Hollandsen Bootsgeselx, geschreven door
een man die volgens de uitgever „na ’t gevoelen van de beste
patriotten” ons vaderland reeds grote soortgelijke diensten ge
daan had „in den tijd van ’t schandelijk verraad op Amster
dam”. Prediker van „gehoorzaamheid aan uw Hooge en Wet
tige Overheid”, stemde deze „H. van V.” hartelijk in met een
Deventers hoogleraar volgens wie de gevaarlijkste vijanden van
de staat niet de Engelsen zijn, maar de burgers die met Oranje
het grauw tegen de regenten opstoken en de staat met Oranje
begraven willen. Tromp, (een baatzuchtige, een lafaard en
een verrader! ...) meent dat hem als zoon van zijn vader
het opperbevel toekomt: vandaar zijn vriendschap met de
Oranjegezinden, spot de schrijver: die redeneren immers des
gelijks. „Dit Princevolk is een volk verbasterd van natuur”.
Zulk wild geschrijf vond zeker veel afkeuring, ook bij Staatsgezinden: de overdrijvingen en onjuistheden worden aange
wezen; men wil dat „het schelden op de voorgaande Princen,
en besonder op den laatsten Stadhouder, wegens de daat van
Amsterdam” (altijd weer 1650!) nu eindelijk eens een einde
nemen zal12. Maar die uitingen blijven toch symptomatisch,
„Het ongeluk is”, schrijft Aitzema begin September naar Enge
land, „dat Buat tot op zekere hoogte de zaak van zijn kleine
meester aan die van Engeland of van de vrede verbonden
heeft.” 3 En een paar weken later oordeelt Temple, die vroe
ger in het jaar zo stoute plannen gesmeed had: „De partij
van de Prins is ernstig verzwakt door de ontdekking van
Buat”. 4 Het was eenvoudig een terugdeinzen voor de gevaren
die men plotseling in de partijverbinding met het buitenland
zien kon. „Niemandt die een drup goet Hollands bloedt in ’t
lijf had, kon goet vinden dat de Koningh, die reeds soo formi
dabel in zee was, soude worden de grootste Coningh van de
werelt”. Zo schrijft Aitzema in zijn Saecken van stoet en oor1) Knuttel 9330; een tweede deel 9341; de schrijver noemt zich
H. van V.
2) Knuttel 9339.
») Newsletters, Holland, P. R. O., 3 Sept. 1666; bij Goodison.
4) Foreign State Papers, Flanders, P. R. O., 28 Sept. ’66; dito.
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logh 1; en men mag glimlachen om het patriotisch vuur waar
die gelover-in-niets op zijn oude dag van blaakte — en dat
terwijl hij tegelijk om geld nieuws aan ’s lands vijandleverde—;
’t bewijst maar te meer, hoe sterk de stroming was waarop hij
het veilig vond mee te drijven. Hoeveel erger zou dat alles
tegen Oranje uitgevallen zijn, als de Prins, aan wiens hof een
half jaar tevoren Buat diende, Zuylestein als goeverneur heerste,
die in Rotterdam bij Van der Horst at, Tromp en Kievit aan
zijn tafel zag 2, — door zijn grootmoeder niet juist onder de
hoede van De Witt zelf gesteld was.
Hun gevoel van opluchting moet toch met bitterheid ver
mengd zijn geweest. Willem III, die om Zuylestein en Boreel
tranen gestort had, kon ook Buat en Kievit nooit uit zijn hart
wegdoen. In Buat althans was iets dat trouw verdiende. Op
de dag van zijn terechtstelling, n October, toonde hij het.
In een zwarte mantel, waarvan iemand de sleep moest dragen,
door zijn bedienden in het zwart gevolgd, schreed hij van twee
predikanten vergezeld door de zwaar met krijgsvolk afgezette
straten van Den Haag. Onder de mantel waren zijn armen
„gevleugeld”, maar zó dat hij de hoed kon afnemen, en hij deed
het voor de rechters, die hem op de Rolle van het Hof zijn
vonnis voorlazen, voor alle bekenden, die zijn einde kwamen
aanzien, en voor de lege kamer van zijn kleine meester op het
Binnenhof. Op het schavot deed Ds. Vollenhovius „een geleert, aendachtigh ende langh gebedt”; velen waren van oordeel
„dat hij het te langh maeckte en den patiënt verveelde” 3.
Buat prevelde zelf ijverig tot God, toen de slag viel. In zo’n
vertoning moest in de zeventiende eeuw een man zijn kwaliteit
kunnen staven. Uit niets blijkt dat Buat’s straf bij de openbare
mening op verzet stuitte; maar de waardigheid van zijn hou
ding en zijn steeds herhaalde betuiging dat hij geen kwaad
in de zin gehad had, slechts vrede („Ik sterf nochtans onschul‘) XII, 357.
2) Ook nadat hij Kind van Staat geworden was, hield de Prins nog
open tafel; Tromp kwam daar bijvoorbeeld nog in Juni om van de Vier
daagse Zeeslag te vertellen: Japikse, Prins Willem III, I, 132.
3) Aitzema, XII, 360. — „Vervelen” betekent hier „hinderen”.
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dig”, had hij na de plechtigheid op de Rolle halfluid gezegd),
dat voedde later de legende van het martelaarschap.
In werkelijkheid, nog eens, naar de maatstaf van de wetten
en plakkaten, en in de normale verhoudingen van een nationale
staat, kan aan zijn schuld geen twijfel bestaan.
Een nationale staat. Hier ontvalt mij toch een woord dat
voor de moderne lezer een andere gevoelsinhoud beat dan
voor onze voorouders van drie eeuwen terug. Wij erkennen de
aanspraken van de nationale staat met veel minder beperking.
In de zeventiende eeuw moesten zij nog een zware strijd voeren
met partijschap, godsdienstige saamhorigheid of verdeeldheid,
dynastieke belangen en persoonlijke trouw. Wij hebben daar
in de loop van mijn verhaal talloze voorbeelden van ontmoet.
In zekere zin is dit het thema ervan. Wanneer ik in mijn be
schouwing — onwillekeurig, maar vervolgens ook welbewust —
nationaal gevoel of nationaal belang als maatstaf aanneem, dan
is dat niet omdat ik menen zou dat in alle tijden en in alle
omstandigheden de hoogste zedelijke waarden daar te vinden
rijn. Maar de nationale staat was gevormd en aanvaard. In
de wetten en plakkaten niet alleen, maar in het beste politieke
denken golden rijn aanspraken. Gezien in de ganse Europese
ontwikkeling was dit een factor die de toekomst had en waar
aan geen volk zich anders dan tot rijn schade onttrekken kon.
Zij die met de nationale aanspraken schipperen wilden, om
wat reden ook, bewogen zich niet in de hoofdstroom van de
geschiedenis. Het waren achterblijvers of in de volle zin van
het woord reactionairen. In de rustige beslistheid waarmee
De Witt de straf van Buat verlangde, was niets persoonlijks;
er was in, een zich gedragen weten door de levende ideeën
van de tijd. Door partijdrift liet De Witt zich niet sturen.
Integendeel, recht, dat wil zeggen het handhaven van de staat,
was wat hij wenste; en dat hij dit zo zuiver voelde, dat maakt
mee rijn historische grootheid uit.
Als hij dan God’s hand in het miraculeuselijk aan den dag
komen van de verborgen zaken zag x, kan men die stemming
begrijpen. Het Staats bewind werd door de val van Buat en
l)
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Brieven van De Witt, W. H. G., III, 216.

Kievit geweldig versterkt. De intrigue voor een Engelse vrede
was op zichzelf het gevaarlijkst niet geweest. Maar tegenover
de ongebreidelde partijzucht rees het staatsgezag plotseling
indrukwekkend omhoog; en dat was van onwaardeerbare
betekenis ook tegenover de nieuwe bedreiging van de kant van
Tromp. Een Haarlems journalist schreef de 30ste Augustus
alx, dat, na aanvankelijke „ontsteltenis” op de vloot, bijna
niemand meer van het ontslag van Tromp sprak; „het ontzagh
voor den staat is vermeerdert”. (Zonder het gelijktijdig weg
vallen van Tromp’s „kabaal” zou dat allicht zo vlot niet gegaan
zijn.
Maar éen opmerking dient toch nog gemaakt. De staat —:
hoe zuiver ook De Witt’s gevoel van die te vertegenwoordigen,
er was in zijn positie als dienaar van Holland die het beleid
van de buitenlandse politiek der Unie aan zich getrokken had,
iets onherstelbaar troebels. In Zeeland waren ook de regenten
geneigd de hele zaak als een partijtwist veel meer dan als een
overwinning van het recht te beschouwen 2. Met grote scherpte
wees De Huybert in een stuk voor zijn meesters de Staten op de
onduldbare onregelmatigheid, dat heel de officiële onderhandeling van Buat gevoerd was door éen provincie, buiten kennis
van de andere; dat de Raadpensionaris van die provincie zich
aangematigd had alle hoop van de Engelse regering op de
zending van een onderhandelaar „af te snijden” en zo over
alle andere provincies beschikt had. In zijn vonnis was Buat
een grief gemaakt van zijn tweederlei correspondentie; maar
in de onderhandeling met de Usurpateur Cromwell over de
Acte van Seclusie was evenzo door de Hollandse gezanten twee
derlei correspondentie gevoerd, „de eene met kennisse, ende de
andere sonder weten van haer Ho Mog., ja directelijck tegens
haer intentie ende resolutie” 3. De Witt was een bouwer van
!) Zeeoorlogen, I, 483.
2) Zie b.v. het commentaar van J. Boreel in vertrouwelijke brieven aan
Van Kinschot, aa Aug. en 4 Sept.: Codex H. G., II, I, 76 vlg.
®) Aitzema, XIII, 186. — Hoezeer de Hollandse Vrijheidsvrienden
door dit op éen lijn stellen van Buat’s verraad en De Witt’s of Holland’s
eigen handelwijze beledigd waren, blijkt uit het pamflet Den Zeeuwsen
Buatist, of Binnenlandsen Verrader, ontdekt in een oproerig en landver-
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het staatsgevoel; de bekwaamheid en de oprechte toewijding
waarmee hij te werk ging, — daaraan deed het wrokkig en
afgunstig polemiseren van zijn Zeeuwse collega niets af. En
toch wees die een fout in de constitutionele grondslag van dat
bouwsel aan, een fout die De Witt niet helpen maar evenmin
verhelpen kon, een fout die door de realiteit van de machts
verhoudingen in de schaduw gesteld en tevens verklaard wordt;
maar toch een fout, en die op ogenblikken van crisis onheil
volle betekenis krijgen kon.
18
Engeland bereid tot onderhandelen (Oct.
366) ; Den Haag? Breda.

De samenzwering van Buat was een hoogtepunt geweest in
de pogingen van Engeland om de Oranjepartij voor zijn eigen
doeleinden te gebruiken. Die lijn werd niet afgesneden; ze zou
later nog weer een stijging vertonen en in nieuwe ondernemin
gen en verwachtingen culmineren. Maar vooreerst waren het
discrediet van de Oranjepartij en de plotselinge afschuw van al
wat op buitenlandse inmenging leek, toch zo onmiskenbaar dat
de Engelsen zelf op niets meer rekenden. Zij hadden nu zelfs
moeite om het gewone politieke nieuws uit Holland te bekomen;
’tgeen nooit het geval geweest was, schrijft Arlington, „tot zij
door Mr. Buat achterdochtig geworden zijn”; éen correspon
dent was „door schrik tot een groot stilzwijgen vervallen” 1;
vermoedelijk doelde hij op de oude Aitzema, van wie na 21
September geen berichten meer binnenkwamen. Van Ruyven,
van wie we zo’n fraaie brief gezien hebben, was toen al naar
Brussel gevlucht. Davidson’s achtergelaten papieren bevatten
bezwarends voor hem; zij brachten ook de vroegere Schotse
resident Macdowell in de gevangenis, zelfs op de pijnbank; —
hij kwam er toch levend af.
dervend pasquil genaamt „Consideratiën van de Heeren Gecommitteerde
Raden van Zeeland, etc.”; Knuttel 9662. — De titel zegt genoeg. De schr.
noemt zich' „H. van VL” Dezelfde als „H. van V.”? (hiervóór, 338.)
1) Arlington’s Letters, I, 101 : aan Temple, 12/22 Oct. 1666.
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Begin September was Sylvius verslagen uit Antwerpen terug
gekomen. Hij werd vergezeld door Kievit, en die weliswaar, als
een rechte emigrant, blaakte van optimisme. Arlington had hem
door Sylvius laten verzekeren (in een brief waarin hij bekende
niet te weten wat hij doen kon om Mr. Buat in zijn ongeluk
te helpen), dat Zijne Majesteit eens al zijn goede diensten zou
erkennen 1. Men liet Kievit nu een brief aan de Staten van
Holland schrijven 2, waarin hij zijn eigen gedrag in het beste
licht stelde, beweerde in overeenstemming met zes provincies
en de meeste steden van Holland gehandeld te hebben, om ver
volgens, geheel in de lijn van de zo jammerlijk mislukte politiek,
hoog op te geven van de vredelievendheid van de Koning en
van de Hertog van York, met wie hij gesproken had, en op het
zenden van een onderhandelaar aan te dringen. Hij onderhield
nog een correspondentie in de Republiek 3. Maar in October
was toch ook hij zover gekomen, dat hij Arlington ried om bij
het bevorderen van zo’n zending (waarin hij nog steeds geloof
de) niet meer van de Prins van Oranje te spreken.
De Engelse regering had zijn advies niet afgewacht. Er was
een briefwisseling tussen haar en de Staten-Generaal gaande,
begonnen met plichtplegingen over de terugzending van het bij
de Vierdaagse Zeeslag in Hollandse handen achtergebleven lijk
van admiraal Berkeley; die diende tevens tot propagandistische
betuigingen van vredelievendheid. In October al gaf Karei met
zoveel woorden de verzekering dat het zijn bedoeling niet was
„dat uw staat de minste verandering onderga, dat op uw eigen
gebied uw gezag verminderd of uw vrijheid gekrenkt worde
door de afhankelijkheid van enig vorst [d’aucun Prince] van
*) Minuut van een brief van Arlington aan Sylvius, 24 Aug. 1666,
P.R.O., For. St. P. Holland; bij Goodison.
2) Kievit aan Arlington, met verzoek om hem door Sylvius te laten
weten of in het ontwerp van zijn brief nog veranderingen gewenst wor
den: P.R.O., For. St. P. Holland; onder October; moet voor 10 Sep
tember zijn; bij Goodison.
3) De brieven van Kievit’s correspondent zijn slechts in vertaling, in
Sylvius’ hand, op het P.R.O. bewaard gebleven. Mr. Goodison is er niet
in geslaagd hem te identificeren. — Vermoedelijk was het een Rotter
dammer: vgl. Waaragtig Verhaal enz. (hierna, 493).
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onze zijde” — dit was, als men ach bijvoorbeeld de instructie
voor Sir Walter Vane herinnert, wel waarlijk een toontje lager
zangen! —; ook dat hij naar geen gezag over de zeeën streefde
boven wat zijn voorzaten altijd onbetwist hadden bezeten. Maar
de onderhandelingen waartoe hij dan uitnodigde, moesten nog
door die fameuze zending naar Engeland ingeleid worden, waar
van nu al een jaar lang vruchteloos sprake was. 25 November
antwoordden de Staten met de waarschuwing dat zij zich tot
afzonderlijke onderhandelingen nooit zouden laten overhalen
en stelden voor algemene onderhandelingen een neutrale plaats
van samenkomst voor. Tegenover de verschillende pretenties van
de F.ngplsrn — schadevergoeding, handelsreglement voor Indië,
Poeloe Run — stelden de Staten in hoofdzaak steeds wat zij
de 1 ide December 1665 al aangeboden hadden: de keus tussen
de beginselen van de status quo ante en van het uti possidetis.
Zweden had al lang zijn bemiddeling aangeboden, en ’t was
Zweedse tussenkomst die het Karei gemakkelijker maakte om
een stap verder te gaan. Terwijl hij nu eindelijk de eis dat
een Staats onderhandelaar voor afzonderlijke besprekingen naar
Londen komen zou, liet vallen, streefde hij nog naar een voor
delige positie: hij gaf zijn voornemen te kennen zijn gezanten
naar Den Haag te zenden, waar immers de bondgenoten der
Staten reeds vertegenwoordigd waren. De schijn van eerbewijs
was doorachtig. De bedoeling was te onderhandelen in een
plaats waar, zoals Arlington het aan een vriend uitlegde, „the
people of Holland who are fond of the peace will be judges,
whereas elsewhere the King of France would arbitrate” x.
Dat Karei II eindelijk het anti-Engelse verbond erkende en
er vrede mee zocht, kwam niet alleen voort uit het falen van
de pogingen om door de Oranjepartij vaste voet in de Repu
bliek te krijgen. Het kwam óok doordat hij buiten staat was
de oorlog langer voort te zetten.
Een Engels koopman in Rotterdam, die nog steeds nieuws
berichten overzee zond, schreef in deze wintermaanden gedurig
l) 5 Jan. O.S. 1667; aan Ormond; Carte Papers, Br. Museum; bij
Goodison. Temple schreef 18 Febr. '67 iets soortgelijks; ibidem; zie ook
the Diarj of Samuel Pepys, onder 17 Febr. O.S.
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over de oorlogsmoeheid die hij om zich heen bespeurde. Een
oorlog met Engeland is voor dit land — zo redeneerde hij, en
in het algemeen gesproken maar al te juist — het zwaarste wat
hun overkomen kan: „Engeland ligt westwaarts in de weg van
hun handel en zij verliezen dagelijks schepen die door de Engelsen genomen worden; hun handel kwijnt, terwijl de belastingen
toenemen... Oorlogen zijn een kostbaar bedrijf, en dit jaar
moeten alle inwoners de honderdste penning van hun bezittingen
betalen, behalve nog alle andere belastingen, die oneindig schij
nen en dodelijk drukkend, en waarschijnlijk komen er als de
oorlog duurt nog meer, en dit zonder handel brengt een onuit
sprekelijk sombere stemming teweeg... Hoe langer Zijne Ma
jesteit de oorlog volhoudt, des te meer kan hij dit land naar
zijn hand zetten” 1. Maar oorlog wordt dikwijls een kwestie, wie
van twee ondraaglijk benarden het meeste uithoudingsvermogen
bezit. In weerwil van de ontzettende verliezen die de Hollandse
handel leed — zeker veel grotere dan de Engelse —, in weerwil
van zuchten en klagen, kibbelen en elkaar tegenwerken, was
dat toch in dit geval de Republiek.
Engeland had zwaar te lijden gehad van de pest, die in het
jaar 1665 woedde; in September 1666 was daar de verschrik
kelijke brand van Londen nog bijgekomen. Maar bovendien had
ook Karei met zijn oppositie te stellen; ’t Parlement koesterde
weinig vertrouwen in zijn bedoelingen tegenover dat Protestan
tisme dat hij in zijn oorlogspropaganda zo zalvend noemde; het
had te veel op het beleid van alle mogelijke zaken aan te mer
ken om zijn oorlogspolitiek nog te willen steunen: hij liep dus
gevaar financieel vast te lopen. In Schotland brak een opstand
uit, spoedig bedwongen weliswaar; maar ook het katholieke
Ierland was niet te vertrouwen. De Engelse ministers kwamen
er onder elkaar rond voor uit dat de oorlog zwaar begon te
vallen. Uit Spanje steeds geen hoopvol bericht. Zo leek altijd
nog intrigeren met de Oranjepartij de beste kans om van
de vrede iets terecht te brengen. Maar de behoefte aan
vrede was te dringend, er was in het kabinet te veel onenig*) Samuel Tucker, II Febr., 18 Maart 1667; B. Af. H. G., 1917, 365,
37°, 366.
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heid, dan dat men zelfs bij het Haagse plan kon volharden.
Natuurlijk had de andere partij de bedoeling daarvan aan
stonds doornen. D’Estrades kreeg instructie om ertegen te wer
ken, maar De Witt wilde er uit zichzelf al niet van weten,
’t Was een moeilijk te pareren slag, want op de publieke opinie
moest het afwijzen van ’sKonings schijnbaar zo edelmoedig
aanbod een verwarrende indruk maken. In de Staten-Generaal
kwam er ook inderdaad tegen Holland’s steile houding levendige
oppositie. Voor zichzelf had het gewest aanstonds het kras be
sluit genomen dat het de gezanten van de vijand gedurende
de oorlog niet op zijn gebied zou toelaten. In de Staten-Gene
raal bracht het vervolgens een ontwerp-antwoord, waarin de
weigering alleen ietwat verzacht werd door de term „neutrale
plaats” over plaatsen in de Generaliteitslanden uit te breiden.
Bij meerderheid van stemmen en zonder ruggespraak doorge
dreven lokte het overeenkomstig besluit van de Staten-Generaal
achterna protesten uit van Friesland en van Zeeland — de
Zeeuwen wilden het vredescongres wel in Middelburg hebben!
een schrikbeeld voor goede Hollanders die de ongestadigheid
en verdeeldheid van die provincie en haar speciale verbindingen
met Engeland kenden — en zelfs van enige Hollandse vroed
schappen, al waren het slechts die van Alkmaar en Enkhuizen.
De twee protesterende provincies dreigden zelfs met het rnhouden van hun consenten voor een oorlog die, betoogden zij, door
Holland’s halsstarrigheid en zonder dat zij zelfs gelegenheid tot
deliberatie gehad hadden, voortgezet zou moeten worden. Op
deze wijze, verzuchtte De Witt in een brief aan Van Beuningen,
bereikt de Koning van Groot-Brittannië zo goed als door het
indringen van rijn gezanten hier ter plaatse het oogmerk dat hij
zich daar ongetwijfeld mee gesteld heeft, namelijk „divisie ende
discrepantie, soo tusschen de Provinciën onderlingh, als tusschen
den staedt ende desselfs Geallieerden”1. De zaken stonden
voor Holland en de politiek van De Witt wezenlijk bedenkelijk,
want ook Gelderland en Overijsel verklaarden zich voor Den
Haag. Maar zo groot was de zwakheid van Engeland, dat het
plotseling overstag ging: nog vóór het eind van Maart ver1)
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Brieven van De Witt (Scheurleer), II, 454*

klaarde het zich bereid met een neutrale plaats genoegen te
nemen en koos Breda1. Kievit’s vriend was verontwaardigd:
afgaand op Kievit’s verzekering dat Zijne Majesteit voet bij
stuk zou houden, hadden de vrienden het gewaagd zo’n krach
tige oppositie te voeren! ... 2 Vlak vóór het vredescongres bij
eenkwam, kregen de Orangisten aldus een lesje, hoe weinig er
op Engeland staat viel te maken.
En wat De Witt betreft, nog een diplomatieke overwinning,
die zijn positie tegenover zijn binnenlandse tegenstanders en
daarmee die van het land tegenover Engeland versterkte. Hij
had ondertussen door een van de Zweedse bemiddelaars de
verzekering van ’s Konings persoonlijke hoogachting ontvan
gen 3. Engeland nam tevens het alternatief van 11 December
1665 als basis voor de besprekingen aan 4. Maar het sprekendst
bewijs van de onmacht die de Engelse regering bevangen had,
was haar besluit, in de loop van Februari al genomen 6, om de
oorlogsvloot (althans de slagschepen) op te leggen. Zij was al
een poos niet meer in staat de matrozen geregeld te betalen.
Alleen door pressen kwam zij aan zeevolk. In geen enkel opzicht
was het contrast met de Republiek zo duidelijk, want terwijl
Engeland uitgeput de vrede die het wenste al bij voorbaat als
zeker aannam, werd aan de werven van IJ en Maas niet minder
hard gewerkt om tegen de zomer vechtklaar te zijn dan in de
twee voorafgaande jaren. Heel dat voorjaar ontving de Engelse
regering van haar berichtgevers in Holland waarschuwingen dat
men daar in weerwil van alle gepraat over vrede, in weerwil van
het verlangen ernaar van de handelsstand en van de druk der
belastingen, zich met man en macht voor een nieuwe zeetocht
uitrustte. 6
*) Aitzema, XIII, 35: 18/28 Maart 1667.
2) Vertaling in Sylvius’ hand, omstreeks 15 April 1667: P.R.O., St. P.
Holland: bij Goodison. Contact over deze zaak blijkt ook uit een iets
vroegere brief in Arlington’s Letters, I, 156: Mr. Goodison betoogt op
goede gronden dat dit een van de aan Kievit gerichte brieven uit de Repu
bliek is.
3) Ik kan de plaats waarop dit steunt, niet terugvinden.
4) Aitzema, XIII, 44.
s) Keith Feiling, British Foreign Policy, 1660—72 ; 206.
6) Zie b.v. B. M. H. G., 1917, 371 vlg.
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Engeland te Breda nog veeleisend schoon
onmachtig (Mei—Juni’67).
Nog vóór de besprekingen te Breda begonnen, eind Mei 1667,
werd de Europese situatie door een nieuwe crisis overvallen.
D’Estrades deed namelijk aan de Staten mededeling van de op
eising door zijn Koning, op grond van de beweerde rechten
der Koningin, van gedeelten der Spaanse Nederlanden; zonder
verwijl rukte meteen een sterk Frans leger onder Turenne het
land binnen.
Waarom meende Lodewijk zich nog vóór de vrede met Enge
land te kunnen veroorloven wat hij al sedert de herfst van 1665
om die oorlog uitstelde? De verklaring ligt in dezelfde plotseling
aan den dag getreden zwakheid van Engeland.
Met zwakheid is trouwens niet alles gezegd. Er komt een
periode waarin van Engeland uit twee onderling tegenstrijdige
staatkundes tegelijk beproefd worden. Die dubbelzinnigheid, die
een indruk maakt, nu van verwarring dan van verraderlijkheid,
was eigenlijk van de Restauratie af, maar meer latent, al in de
Engelse politiek aanwezig. Ze vond haar oorzaak in de diepe
verdeeldheid tussen Karei en zijn volk. Karei had steeds een
verbond met Frankrijk gewild; hij had zelfs in 1662 aan
d’Estrades al laten merken dat hij Franse hulp begeerde tegen
zijn lastige onderdanen: de vrees dat het Parlement hem be
handelen mocht zoals het zijn vader gedaan had, verliet hem
nooit, en inderdaad, innerlijk reeds voor het Katholicisme ge
wonnen, voelde hij zich aan de hartstochten en vooroordelen
die de Engelse publieke opinie bewogen, volslagen vreemd.
Lodewijk XIV had het bondgenootschap van de Republiek ver
kozen, maar zelfs de oorlog waarin hij zich daardoor, niet zeer
van harte, wij hebben het gezien, tegen Engeland had laten
meeslepen, had Karel’s neiging niet veranderd. De eensgezind
heid waarmee Engeland zich in de strijd met de Republiek ge
stort had, verhulde enkel voor een ogenblik de tegenstelling
tussen vorst en volk. Onder de ministers vertegenwoordigde
Arlington de meer nationale richting, die weliswaar ook kolo-
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niale en handels-expansie ten koste van Holland nastreefde,
maar die een tot rede gebracht, ondergeschikt gemaakt Holland
tegen Frankrijk dacht te gebruiken, tegen Frankrijk’s ambities
in de Zuidelijke Nederlanden. De politiek ten opzichte van
Brandenburg, de samenzwering met Buat en Kievit, — dat
alles past in dat politiek stelsel; en daardoor wordt ook begrij
pelijker dat intrigues die overigens op heel andere instincten
beroep deden (oorlogsmoeheid, partijzucht), het Nederlands
Protestantisme onder Oranje-leiding van de wijs hadden kunnen
brengen. Van de wijs brengen bleef het. De Witt zag juist, dat
de Engelsen bij die politiek zichzelf de leiding toekenden en in
het bizonder de economische zelfstandigheid van de Republiek
eraan wilden opofferen; en ook, dat de uitvoering van die
politiek bij Karei II niet in betrouwbare handen was.
Inderdaad, Karei liet Arlington begaan en zelfs in zijn naam
met de belangen van het Protestantisme schermen, omdat hij
nu eenmaal in de oorlog met Frankrijk vast zat; maar de
wijdere oogmerken van die politiek waren nooit de zijne. In het
begin van 1667 onderzocht Arlington nog steeds deze mogelijk
heden. Hij liet de Prins van Oranje nu terzijde, maar zocht
aanraking tot De Witt zelf, onmiskenbaar de beschikker over de
Nederlandse politiek. De tussenpersoon was niemand minder
dan de grote Habsburgse diplomaat, de baron de Lisola, ge
boortig uit de Franche-Comté, Spaans-Habsburgs gebied, nu in
dienst van de Keizer, en de man die het als zijn roeping be
schouwde — haast in weerwil van zijn zwakke meesters — om
Europa tegen de plannen van Lodewijk XIV te waarschuwen
en op de been te brengen x. Clarendon, minder anti-Frans dan
Arlington, liet zich maar met moeite brengen tot de koloniale
concessies, die Lisola nodig achtte om op het Europees terrein
iets met De Witt te beginnen. Zelfs zo moest de tussenpersoon
nog van schadevergoeding en van een aequivalent voor Poeloe
Run spreken. Hoe zou De Witt op eenmaal bereid zijn om het
bankroete Engeland te gerieven ter inleiding van een politiek
X) Juist in deze tijd gaf hij zijn indrukmakend boek tegen Frankrijk
uit: Bottelier d’itat et de justice.
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om het bankroete Spanje te redden, en dat tegen zijn gevaar
lijke, maar toch wel heel nuttig gebleken bondgenoot Frankrijk
in! Hij kon wat binnen zijn greep lag, na twee jaren van zware
inspanning, niet zo laten schieten: eerst moest hij op zijn eigen,
Nederlandse, voorwaarden de vrede tot stand brengen: des
noods, zoals hij aan Van Beuningen schreef, hem in Engeland
gaan halen.
Maar terwijl Lisola dus vruchteloos voor het anti-Franse
F.ngfland pleitte, liet Karei zelf door St. Albans te Parijs het
terrein verkennen met precies de omgekeerde boodschap. Deze
moest Frankrijk tot een vrede winnen die het los van de Repu
bliek zou maken, en wat hij bood was meer dan waartegen
de trouw van Lodewijk aan het Nederlands verbond bestand
was: 18 April 1667 werden buiten de Engelse ministers om
brieven tussen de twee Koningen gewisseld, waarbij Karei
beloofde een jaar lang geen verbond tegen Frankrijk te zullen
sluiten; daartegenover beloofde Frankrijk het West-Indische
eiland St. Christoffel te zullen teruggeven, maar inderdaad
beschouwde Lodewijk zijn oorlog met Engeland nu als afge
lopen. Van Beuningen merkte met stijgend ongenoegen, dat
men hem het rechte van de besprekingen met St. Albans ont
hield 1; de tekenen waren overigens duidelijk genoeg om hem
en De Witt in staat te stellen tot vrij juiste gissingen. Dat ploti) In het eerste stadium, dat al een aantal maanden terug lag, had
Lodewijk met zijn gewone snoeverij verkondigd, dat hij de koninklijke weg
bewandelen zou en alles aan zijn bondgenoten meedelen. — Dr. Japikse,
die deze woorden (voorkomende in een brief van Ruvigny aan St. Albans
van 13 Nov. 1666) aanhaalt (Louis XIV et la guerre anglohollandaise, Revue Historique, 1908, 56), laat erop volgen dat
Lodewijk ach daaraan tot het eind van de onderhandelingen hield.
Dat is mijns inziens onjuist. De overeenkomst van April werd zeker niet
aan de bondgenoot meegedeeld. En dat die overeenkomst geen grote ver
andering meesleepte, zoals Dr. Japikse vervolgens zegt, wordt door hem
zelf aanstonds gelogenstraft met de opmerking: „Des sa convention parti
culiere avec Charles II, il [L. XIV] avait abandonne toute idéé d hostihté
contre 1’Angleterre”. — Even onjuist is Keith Feiling, waar hij beweert
dat Frankrijk en de Republiek elkaar (zonder dat de Engelse regering dit
vermoedde) van de zendingen van Lisola en St. Albans op de hoogte
hielden; Brit ish Foreign Policy, 1660—7a, 219.
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seling toeslaan in de Zuidelijke Nederlanden — en zonder
enigerlei voorafgaand overleg met de Nederlandse bondgenoot
(nog een grief! want het was beloofd) —, gepaard met een
even plotseling stop zetten van de gezamenlijke vlootactie waar
toe nog vlak tevoren alle toebereidselen gemaakt werden (de
Franse vloot was nu immers in de Noord-Atlantische havens),
— dat alles onthulde een grondig veranderde situatie.
Een opschuiven van Frankrijk naar de grenzen van de Repu
bliek was sedert Oranje van zijn Franse neigingen teruggekomen
was, een schrikbeeld voor alle partijen in de Republiek. De Witt,
die zelfs in zijn hoogste nood geweigerd had zich voor „de
rechten van de Koningin” te laten spannen, aarzelde hierom
trent geen ogenblik: Van Beuningen kreeg aanstonds1 opdracht
om de Fransen te doen verstaan dat hun optreden „niet anders
dan tot verflauwinge van de vriendschap tusschen Vranckryck
ende desen staedt intercederende” strekken kon en Hun Hoog
Mogenden meer en meer afkerig maken zou van „de aengrensende naebuurschap ende continguiteyt van Vranckryck”.
Onder die omstandigheden begon ook hij naar de vrede met
Engeland te verlangen. Van Beuningen schreef onder de indruk
van het nieuwe gevaar al over noodzaak van inschikkelijkheid
op het vredescongres 2. Maar De Witt had niet voor niets de
vloot in gereedheid laten brengen. Als de Engelsen meenden dat
hij zich op het laatste ogenblik uit vrees voor Frankrijk de
vruchten van ’s lands volharding zou laten ontroven, vergisten
zij zich.
De grondslag van de onderhandelingen was in de vooraf
gaande correspondentie gegeven: de vrede zou het uti possidetis
moeten bevestigen en het verdrag van 1662 herstellen. De toe
stand van het ogenblikkelijk bezit was voor Engeland niet
ongunstig: het kwam erop neer dat de Staten Nieuw-Nederland lieten varen; aan de Westkust van Afrika zouden enige
factorijen geruild worden; maar vlak tevoren, de 28ste
*) 19 Mei: de nieuwe oriëntatie was al in April duidelijk geworden.
Brieven van De Witt (Scheurleer), II, 498.
2) Brieven van De Witt (Scheurleer), II, 519, 517, 531.
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Februari 1667, had een Zeeuwse vloot (dit was inderdaad een
volslagen provinciale onderneming) Suriname veroverd, geen
kwade ruil voor Nieuw-Nederland in het oog der tijdgenoten.
De Engelse onderhandelaars (niet Downing, die nu een post in
Financiën had: die scherpmaker was tot zijn eigen bittere spijt
thuis gelaten) spraken echter nog steeds van een schadever
goeding alsmede van een aequivalent voor Poeloe-Run, welks
bezit de Nederlanders door datzelfde beginsel van uti possidetis
te hunnen gunste geregeld achtten. De Staten wilden dus van
aequivalent noch schadevergoeding horen, maar verlangden
bovendien dat de onduidelijke bepalingen van het verdrag van
1662, die er toen door het samenwerken van Downing met de
Oranjegezinden in gekomen waren *, thans opgeruimd zouden
worden. Voorts wensten rij een verzachting van de Navigatiewetten: toelating in Nederlandse schepen van waren uit Duits
land en Zuid-Nederland, langs Rijn en Schelde aangevoerd.
Voor al deze laatste eisen kregen rij van Frankrijk geen steun,
aangezien dat volgens het verbond de Staten alleen in hun feite
lijk bezit verplicht was te handhaven. Zo maakten waarlijk die
twee schepen, de Bona Esperanza en de Bon Adventure, die in
*62 uit oude proces-papieren opgetoverd waren, te Breda ook
weer hun spookverschijning, maar De Witt was wel zeer vast
besloten om hen ditmaal voorgoed uit te drijven.
De voornaamste onderhandelaar vanwege de Staten was Van
Beveming, die weer harmonisch met De Witt samenwerkte2.
Maar zelfs van de tweede onderhandelaar, De Huybert, was
zoals de omstandigheden zich nu voordeden — Engeland zo
zwak, de Republiek zo dreigend sterk — voor de Engelsen niets
te halen. Een berichtgever van de Engelse regering, die toen in
Breda vertoefde, merkte het spijtig op: „Zij voeren een hoge
toon omdat rij een vloot in zee hebben en wij niet. Zij denken
dat rij alles van Zijne Majesteit gedaan kunnen krijgen, omdat
hij gebrek aan geld en manschappen heeft. Zo praten rij overal
in het openbaar van zware voorwaarden, — zelfs de gezant
!)

Vgl. hiervóór, 230 vlg.
De beste samenvatting van de Staatse eisen vindt men in De Witt’s
brieven aan hem: Brieven, W. H. G., III.
2)
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De Huybert doet mee met de rest, ofschoon hij anders toch
vrij goedgezind is en een groot voorstander van het Oranje
huis” ..
Een voorstander van het Oranjehuis! Zelfs in Breda, toen zij
Den Haag hadden moeten opgeven, hoopten de Engelsen nog
op steun uit die hoek. Wel blijkt in de instructie voor de twee
onderhandelaars, Hollis en Coventry, een zeker respect voor de
positie van Holland en van De Witt, waar hun gelast wordt
niet in Zeeland te landen: dat zou, bij de slechte verstandhou
ding tussen de twee Raadpensionarissen, aanstoot aan Holland
kunnen geven; niettemin moesten de Zeeuwen en De Huybert
met voorkomendheid bejegend worden 12.
Maar in Holland zelf rekenden zij op medewerking. Kievit’s
vriend zond de prachtigste rapporten 3. Dat de Engelsen daar
nog geloof aan sloegen, is verbazend. D’Estrades bericht dat de
Prins van Oranje zelf bij alle gelegenheden aan de regenten
verzekerde dat hij „geen andere belangen kende dan die van
de staat” 4: zo sterk was na de onthulling van de Buat-zaak het
wantrouwen. Maar alsof niets daarvan tot hem doorgedrongen
was, schrijft Clarendon aan de Engelse gezanten dat zij „de on
beschaamde eisen” van de Staten „met verachting” af moeten
wijzen „en zorg dragen, dat de redelijkheid van ’s Konings aan
biedingen en de onredelijkheid van hun eisen duidelijk mogen
worden aan hen die vrede wensen, en indien Amsterdam zo
voor vrede ijvert als Mr. Kievit’s vrienden hem verzekeren, dan
zal De Witt nog in zijn grootste plannen teleurgesteld worden 5.

1) B. M. H. G., 1917, 411 : P. du Moulin aan Arlington, 24 Juni 1667.
2) P. R. O., For. St. P., Holland, instructie voor Hollis en Coventry,
18 April O.S. 1667; bij Goodison.
3) Hoofdzakelijk toch wel over de andere gewesten. „Wij” hebben Gel
derland, Zeeland, Friesland en Overijsel gewonnen „om alle denkbare satis
factie aan Z. M. te geven”; enz.; in Engelse vertaling in Sylvius hand
P. R. O., For. St. P., Holland, ongeveer 15 April 1667; bij Goodison.
4) Lettres et nigociations, V, 279 vlg.; 30 Juni 1667.
5) Clarendon aan Hollis en Coventry, Br. Mus., Add. Mss. 32094; 31
Mei O.S. 1667; bij Goodison.
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Tocht naar Ckatham (Juni) en vrede
(Juli ’67).

Op het ogenblik dat Clarendon zo schreef, was de Staatse
vloot onder De Ruyter, met 18.500 man aan boord, al uitge
lopen. ’t Was voorlopig een Hollandse vloot: de Zeeuwse en
Friese eskaders lieten op ach wachten. In Zeeland keek men
al angstig naar het oprukken van de Fransen in Vlaanderen;
in Friesland heerste geldgebrek. De Witt had ditmaal zijn maat
regelen genomen dat die aanval op de „rivier van Londen”,
waar na de Vierdaagse Zeeslag door de voorzichtigheid van
de officieren niets van gekomen was, niet weer zou blijven
steken. Zelf kon hij niet mee (de Franse dreiging tegen de Zui
delijke Nederlanden maakte het onmogelijk), maar hij had de
Staten-Generaal bewogen zijn broer als hun gelastigde naast,
of liever boven, De Ruyter te stellen en dat met instructie „om
met alle resoluutheid te willen besogneeren ende procedeeren,
ende liever wat te hasardeeren als met de vloot te retoumeeren
zonder iet notabels te affecteeren”. Er waren troepen voor een
landing aan boord en een paar Engelse schippers, de één een
echte „fanatiek”, de ander voortvluchtig omdat hij ’s Konings
tol ontdoken had 1, om als loodsen te dienen. Maar Comelis de
Witt had het dwingende voorschrift van zijn instructie hard
nodig. In de krijgsraad oordeelden alle officieren zonder uit
zondering het plan onuitvoerbaar; enkelen spotten er openlijk
mee; De Ruyter zelf liet zich van zijn stuk brengen. Ten slotte
bogen zij voor het bevel van de soeverein en zo werd aan de
F.ngplsp trots een klap toegediend, waar heel het koninklijk be
wind van schudde. Het fort te Sheemess veroverd, de werven
en magazijnen te Chatham hogerop aan de Medway vermeld,
en de daar opgelegde oorlogsvloot voor een groot deel verbrand,
tot zinken gebracht of buit gemaakt, — ik zal de overbekende
gebeurtenis niet weer verhalen. De schrik in Londen, een storm
loop op de bank, vlucht naar de provincie, en de jammerlijke
i)
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B. M. H. G., 1917, 384 vlg.

JOHAN DE WITT

regering in zak en as, — dat alles toont hoe raak de slag aan
kwam. Johan de Witt meende dat er meer gedaan had kunnen
worden: dag na dag tegen de onwil der officieren doorzettende,
was zijn broer eindelijk voor de bezwaren van zelfs De Ruyter
gezwicht en had van een verdere onderneming tegen Woolwich
afgezien.
Maar de Raadpensionaris mocht toch voldaan zijn. De indruk
was verpletterend. En wat hij in ’t bizonder gewild had, ge
beurde: de Engelsen haalden te Breda eindelijk bakzeil. D’Estrades had zijn best gedaan de onderneming tegen te houden,
omdat zij de oorlog verlengen moest. In de spanning waaraan
de Zuid-Nederlandse kwestie op eenmaal de Frans-Nederlandse
betrekkingen onderwierp, schreef hij nu alsof het De Witt zelf
daarom te doen was, alsof zijn positie op de oorlog berustte,
alsof hij uit de vloot zijn beurs spekte zelfs en d&arom zo door
dreef ...1 Een van de Engelsen te Breda, ontzet over de ver
nedering, schrijft vlak na de gebeurtenis, op i Juli, in éen adem
vol bitterheid over de slapheid van zijn regering en over de
angst van de „verstandige lieden hier” dat de vrede nu nog
verder weg is, want dat de Koning zo’n slag niet zal kunnen
verduwen 2. Maar Clarendon liet uit Londen de gevolmachtig
den weten, dat „ofschoon de vrede te duur gekocht kan wor
den, een vrede onder de omstandigheden toch goed te pas zou
komen, en het staat niet aan ons hem te weigeren: vrede is
nodig om de gemoederen te kalmeren en zou de Koning be
vrijden van een last die hij niet goed meer torsen kan”. 3 Vlak
te voren4 had hij op het punt van de twee schepen nog aange
drongen; nu gaf hij toe. En zo ging het met die punten. 31
Juli werd een vrede getekend, geheel overeenkomstig het pro
gramma dat De Witt in Mei aan Van Beveming had voorge
schreven. De tocht naar Chatham is gans en al De Witt’s werk
geweest. Hij heeft hem ontworpen, hij heeft hem voorbereid, hij
heeft hem door middel van zijn broer door de tegenstrevende
*)
2)
8)
*)

24

Lettres et nigociations, V, 381.
B. M. H. G., 1917, 416.
14 en 91 Juni, O.S., 1667; bij Goodison.
7 Juni O.S., dito.
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officieren doen uitvoeren. Maar het merkwaardigste is de juist
heid van zijn politieke berekening geweest. Vlak vóór de aanval
aan Comelis schrijvende had hij hem „de beste plenipotentiaris
tot die zake” genoemd 1.
Eén kwestie had nog veel voeten in de aard gehad. De
Engelse gezanten hadden opdracht mee gekregen om bij het
vredesverdrag herstel te bedingen voor Kievit en andere Oranjegezinden; ook voor Wootton en de Engelse officieren die in
1665 ontslagen waren. Kievit’s brief aan de Staten van Holland
was in September 1666 door hen „with scom” verworpen2;
in December had het Hof van Holland hem bij verstek wegens
hoogverraad op straffe des doods verbannen: in éen opzicht was
dat vonnis zwaarder dan dat waarmee de eveneens verbannen
Van der Horst en zelfs Buat getroffen werden, want in die beide
gevallen werd de term hoogverraad vermeden om hun de ver
beurdverklaring van hun goederen te besparen3. Het was
dus geen kleinigheid om voor die man te willen opkomen. Dat
de Engelse regering hem in de Republiek beter dacht te kunnen
gebruiken dan in Engeland, laat zich horen, maar het is nog
een bewijs van haar volslagen misvatting van de verhoudingen
dat zij meende zoiets te kunnen bereiken. Zij gaf zich veel
moeite, al ging zij niet zover dat zij het vredesverdrag erom
ophield. Dat zou trouwens weinig geholpen hebben, want het
vonnis was een Hollands vonnis, dat buiten de competentie van
de Staten-Generaal viel, en Holland was bitter tegen. De Witt
schreef schamper aan Van Beveming, dat men voor zijn part
in Engeland „den heere Kievit cum sociis” mocht herbergen, en
zelfs „festoyeeren” en met alle eer en digniteit bekleden; het
verzoek om hem in Holland te herstellen was zo „exorbitant”
dat er niet veel tegen geredeneerd behoefde te worden; ’t was
genoeg om „simpelyck ende met ronde woorden te verklaeren
dat, Haer Hoog Mogenden het niet doen en konnen ende Haer
Edel Groot Mogenden het niet doen en sullen4
1) Brieven van De Witt, W, H. G., III, 3°2 : 22 Juni.
2) Calendar of State Papers, Domestic, 1666/7, !57*
3) Vgl. Fruin, V. G., IV, 302. — Vgl. aant. in Alph. register hierachter.
*) Brieven van De Witt, W. H. G., III, 332 l 10 Juni 1667.
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Daar moest het voorlopig bij blijven, maar toen het vredes
verdrag in kannen en kruiken was, schreef de Koning zelf aan
de Franse en Zweedse gezanten om hun bemiddeling in te
roepen en richtte bovendien brieven zowel aan de Staten-Generaal als aan de Staten van Holland. Hij verklaarde daarin op
zijn koninklijk woord dat Kievit alvorens het Staats gebied ver
laten te hebben „nooit enige directe of indirecte correspondentie
met ons gehouden heeft” 1; hetgeen met de waarheid al te
duidelijk in strijd was. Intussen verleende d’Estrades werkelijk
zijn voorspraak, — wel een bewijs hoezeer zijn nieuwe oorlog
Lodewijk XIV’s houding al veranderd had. D’Estrades begreep
nu op eenmaal niet meer dat Holland erop tegen hebben kon
een stokebrand en heuler met de vijand in genade aan te
nemen en zodoende de tegenstanders van het Staats regiem aan
te moedigen. Hij stelt het voor alsof het om de gewone amnestie
na een oorlog ging, en alsof de Hollanders gevoelloos de belan
gen van de Engelse en Schotse officieren die in 1665 in hun
dienst gebleven waren, en wier bezittingen aan de overkant nu
geconfisqueerd bleven, aan hun wraakzucht opofferden. Van
Beveming schijnt weer met hem mee gepraat te hebben:
d’Estrades zegt tenminste dat die het „een schande” noemde
maar er niets aan doen kon 2. Toch was er geen vergelijking
tussen het geval van de Engelse officieren en een man die door
een vonnis wegens hoogverraad getroffen was. Het staat vast
dat de andere gewesten, onder leiding van Zeeland 3, aandrang
op Holland uitoefenden. Kievit’s vriend was daarom vol hoop,
en sprak eind Juli ook van steun in Holland: „onze grote vriend
de heer Calterman van Haarlem” was president in de StatenGeneraal en als Karel’s brief onder zijn voorzitterschap binnenX) Aitzema, XIII, 139. — Naderhand verzekerde Arlington aan de
nieuwe Nederlandse gezant dat hij van Kievit nooit gehoord had vóór
deze in Engeland aankwam; en zelfs Sylvius, die met Kievit en Van der
Horst herhaaldelijk geconfereerd en gedineerd had, betuigde ditzelfde „seer
assurant”! — Brieven van De Witt (Scheurleer), IV, 548 vlg.
2) Lettres et négociations, V, 411.
3) De Huybert ijverde persoonlijk voor de zaak: brief in F. St. P.,
Holland, van 5 Sept. 1667; verwijzing van Goodison.
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kwam, zou hij met hulp van Zeeland veel kunnen doen*.
Coventry, een van de twee Engelse gezanten, overlegde met
Kievit’s vriend; deze wees erop hoe nuttig het herstel van
Kievit zijn zou om het goede effect dat het op de positie van
de Prins van Oranje hebben zou, en de gezant verzekerde hem
dat hij bij de Staatse gevolmachtigden te Breda (voor de onder
tekening kwamen zij alle acht) veel steun voor de zaak vond 12.
Maar Holland bleef onwrikbaar, in de Statenvergadering al
thans ging geen stem voor Kievit op 3, en zoals De Witt gezegd
had: de Staten-Generaal waren onmachtig4. Bijwijze van
troost verleende de Engelse regering Kievit in September de
riddertitel. Er zou nog voortdurend de grootste moeite gedaan
worden om Sir John Kievit in zijn vaderland hersteld te krijgen.
Voor het ogenblik echter moesten de Engelsen de feitelijke
machtspositie van De Witt wel erkennen. Zij hadden die op
het vredescongres ook hieraan ervaren, dat van al die beloften
van steun die zij door Kievit’s vrienden ontvangen hadden,
niets terechtgekomen was. „Niemand”, schrijft hun kapelaan
Dr. Mews, in het begin van Augustus mistroostig, „heeft zelfs
maar een bezoek aan de gezanten durven brengen... 5; daar
kunt ge aan zien hoe bang ze voor hem zijn”.
1) Bewaard in Franse vertaling; bij Goodison. — Bij C. G. Smit, Notulen ... 1670 ... door H. Bontemantel, ioa, wordt als gedeputeerde ter
Staten-Generaal de Haarlemmer Coldermans genoemd; Elias noemt, Vroed
schap van Amsterdam, een Haarlemse familie Colterman. — 15 April had
Kievit’s vriend nog geschreven: „lts commonly spoken of ye likelyhood of
your retume with honour” ; maar hij had er toen al op aangedrongen dat
het in het vredesverdrag gesteld zou worden: werd K. slechts genoemd „by
particular recommendation, De Witt may oppose it and your frends will not
have too good a foundation...”; bewaard in Engelse vertaling, P. R. O.,
F. St. P., Holl.; bij Goodison.
2) Brief ontvangen 28 Juli (O.S. ?) 1667, P. R. O., F. St. P., Hol
land ; in samenvatting bij Goodison.
s) Dit zegt Meerman achterna: Brieven van De Witt, (Scheurleer), IV,
526. Hij zegt ook dat De Witt op geen enkele wijze tegen K. gewerkt had.
4) Aitzema, XIII, 304.
®) ,,... no not Mons. Vanderdoos”. Ik weet niet wie dit zijn kan. De
schrijver doelt in het algemeen natuurlijk op de vrienden van Kievit, Hol
landers. — De brief in B. M. H. G., 1917» 424-

358

De tocht naar Chatham en de vrede van Breda brachten een
machtige versterking van het nationale zelfgevoel teweeg. „Het
is niet te zeggen hoe hoog de Hollanders zich tegenwoordig
voelen”, schreef de Engelse koopman Tucker uit Rotterdam.
„Zij verwachten dat de Engelsen nu overal voor hen zullen
bukken, en waar een Hollander tegenwoordig is, dat een Engels
man zich daar stil zal houden. Hun snoeven en pochen is onver
draaglijk ...” 1 Wij zien hier de primitiefste vorm van nationaal
zelfgevoel, de (overigens volmaakt gewettigde) verheerlij
king van het grote wapenfeit en van Comelis de Witt in dicht
en schilderwerk heeft ook haar onbehaaglijke kant. Maar de
publieke opinie was ten aanzien van de grote buurstaten (die
in de laatste generatie zo geweldig veel machtiger waren ge
worden) dikwijls door een zekere kleinmoedigheid gekenmerkt,
en daartegenover had deze uitslag een stalend effect. In het
buitenland werd ook zo minachtend niet meer over „advokaten” en „kooplieden” gesproken.
Onvermijdelijk straalde de glorie af op het regiem, welks
leider zo klaarblijkelijk de drijvende kracht achter het beleid
van zeezaken en van diplomatie geweest was. Zelfs van een
opveren van principieel republikeinse trots zijn tekenen aan te
wijzen. Zo liet de bekende Remonstrantse uitgever Naeranus
te Rotterdam zich voor zijn Rotterdamse Donderdagse Zee~ en
Posttijdingen uit Engeland schrijven 2; dat daar velen onder
de indruk van het gebeurde zeggen „dat onder de Staten de
landen beter geregeert werden [worden] als onder eenen
Koning;... dat alle de reputatie welke de Engelse tegen de
Hollanders, ten tijde als zij een Republijk waren onder den
Protector, gewonnen hebben, nu ten tijde zij een koningrijk sijn,
weder en noch veel meer door deselve Hollanders verliesen”;
het begint hier dan ook „na verandering te hellen”. Dat
artikel wekte te Breda hevige verontwaardiging: de heer Hollis
drong bij Van Beveming en deze bij De Witt op bestraffing
van de „licentieuse en seditieuse” schrijver aan en de krant werd
x) B. M. H. G., 1917, 423.
2) Brieven aan De Witt, W. H. G., II, 372.
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onderdrukt \ De heren Staten (al had De Witt in de oorlog
zonder bezwaar van de diensten der „fanatieks” gebruik ge
maakt en zelfs het stoken van opstand als steun voor de aanslag
op Londen niet versmaad) konden het overbrengen van hun
ideologie op de buitenlandse politiek niet dulden; maar daarom
is het aangehaalde stuk voor hun ideologie niet minder typisch
en symptomatisch voor een versterking daarvan.

21

Triomf van de Staatse partij; Eeuwig
Edict (5 Aug. ’6y).
In de partijverhoudingen betekende dit alles doodeenvoudig
dat De Witt voor het ogenblik nog weer sterker stond om de
pogingen van de Oranjepartij te weerstaan *. Toch was er éen
omstandigheid, die in weerwil van de glorierijke vrede de
Oranjepartij aanmoedigde.
Dat was Lodewijk XIV’s inval in de Zuidelijke Nederlanden
die, op het eind van Mei begonnen, heel de zomer door voort
gezet werd. Eind Augustus viel Rijsel in handen der Fransen;
begin September Aalst; vandaar uit bedreigden zij Gent en
Brugge, en aan de andere kant Brussel.
Het gevoel van onveiligheid op de Zuidgrens had dadelijk,
net als in 1665 de kwestie van voorziening in „de hoge charges”
van het leger aan de orde gesteld. Van de kant van Zeeland
en Friesland werd alweer de Prins van Oranje voorgedragen;
1) Naast het in de vorige noot geciteerde werk vgl. B. M. H. G., 1917,
4«i.
*) Het spreekt vanzelf, maar het wordt ook door tijdgenoten uitdruk
kelijk gezegd: Kievit’s vriend schreef begin Augustus: „Nous voyons clairment que par (le) demier suxees de Monsr de Whit ladvancement de
Monsr le Pr. Dorange auquel il y avoit beaucoup de disposition se recule
presentement, car Ion voit que Monsr de Whit et sa caballe par ceste heureuse action seront extrêmement fortifiés dans leur crédit”; vooral ook om
dat het volk te horen krijgt dat de handel nu vrij zal rijn en dat Engeland
de grote visserij niet langer zal beletten: bewaard in Fr. vertaling, For.
St. P., Holland, bij Goodison. Vgl. ook B. M. H. G., 1917, 424.
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tevens werd ervan gesproken hem in de Raad van State te
brengen. Op één punt vond die aandrang de weerstand ver
zwakt: heel het systeem van 1662, waarop De Witt’s buiten
landse politiek tot nog toe gesteund had, was op losse schroeven
komen te staan en zijn vrienden vonden bij d’Estrades geen
toeverlaat meer1. De anti-Franse partij kreeg gelijk. Toena
dering tot Engeland scheen dringend geboden, en weer, net als
in 1665, werd er met het argument dat de verheffing van
Oranje het middel was om de Koning van Engeland te ver
zoenen, druk gewerkt2. Juist tegen dat argument niettemin
wierp de verse herinnering aan de Buat-zaak nu sterker weer
stand op. Er werd naar De Witt geluisterd, als hij betoogde dat
dit averechtse politiek was, dat men zo ’s lands zelfstandigheid
in de waagschaal stelde.
Toch vond hij, „Godt beter ’t, in ons eygen lichaam” (van
Holland) nog zoveel zwakheid, „selfs in dese voorspoedige
tijden” 3, dat hij het onverantwoordelijk achtte de gelegenheid
te verzuimen om zich tegen later altijd weer mogelijke panieken
of verrassingen te wapenen. Ook al kon men dan de Oranjegezinden niet helemaal met lege handen laten staan, ook al
moest na de belofte van het Kind-van-Staatschap nu een begin
van uitvoering komen, van de stemming na Chatham en na de
vrede diende gebruik gemaakt te worden om althans tevens zelfs
van de „zwakste” leden de krachtigste waarborgen te verkrijgen
dat de macht waar het op aankwam, in de betrouwbare handen
van de Staten zelf zou blijven.
Van dat er van „iets voor de Prins doen” gesproken was af,
sedert 60 dus, hadden de Staten van Holland te verstaan ge
geven dat zij aan de militaire ambten dachten. Het gevaar zagen
zij in het Stadhouderschap, en meer nog in de vereniging daar
van met het Kapitein-Generaalschap. Zó was die buitensporige
x) Lettres et négociations, V, 381; 30 Juni, uit Breda.
2) Volgens een brief van Kievit’s vriend, ontvangen 30 Aug. '67, be
waard in Franse vertaling, F. St. P., Holland, bij Goodison, spraken de
Gelderse heren zo tot de Hollandse deputatie die hen tot de Harmonie
kwam overhalen.
s) Brieven van De Witt, W. H. G., III, 363.
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machtspositie ontstaan, waarmee zij onder Frederik Hendrik, en
vooral in dat zwaar op hun geheugen liggende jaar "50, onder
Willem II, te stellen hadden gehad; die combinatie had de
Prinsen van Oranje in ’t bizonder ook meesters van ’slands
buitenlandse politiek dreigen te maken.
Dit was de gedachtengang waaruit de drie resoluties voort
kwamen, die de Staten van Holland de 5de Augustus 1667 met
eenparigheid van stemmen aannamen; éen daarvan was het be
faamde Eeuwig Edict, maar dat is slechts in samenhang met de
beide andere te begrijpen: bij de ene daarvan deden de Staten
voorstellen om onmiddellijk in de hoge charges te voorzien
(Maurits van Nassau zou veldmaarschalk worden, met naast
hem een Holsteiner die in Zweedse dienst opgeklommen was
en over wie De Witt de voortreffelijkste inlichtingen ontvangen
had, Wirtz), en bij de andere om de Prins in de Raad van
State te brengen ten einde de nodige kennis op te doen en om
hem te vergunnen in politieke kwaliteit een veldtocht bij te
wonen teneinde hij zich kon bekwamen voor militaire bedie
ningen die de Staten later mochten goedvinden hem op te
dragen. Maar dat alles bleef afhankelijk van de derde resolutie,
het Eeuwig Edict, waarbij op de plechtigste wijze vastgesteld
werd dat de Staten van Holland voorzoveel het van hen afhing
nooit zouden dulden, dat in de toekomst enig Kapitein- of
Admiraal-Generaal tevens Stadhouder van enige provincie was,
en dat zij zouden trachten hieromtrent van al de andere provin
cies gelijkluidende besluiten uit te lokken; dat ter meerdere
gerustheid de onverenigbaarheid van die ambten in de instructie
door een toekomstig Kapitein- of Admiraal-Generaal te bezwe
ren zou worden uitgedrukt; en dat eindelijk wat henzelve betrof,
zij in ’t geheel niemand ooit meer tot Stadhouder zouden aan
stellen, maar dat dit ambt in de provincie Holland „in alle
manieren sal zijn ende blijven gemortificeert” 1; ten overvloede
bepaalden zij dat de Ridderschap en stadsregeringen hun eigen
verkiezing nooit zelfs ten dele aan iemand anders zouden mogen
opdragen. Op dit „perpetueel edict en eeuwigdurende wet”, dat
!)
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Resolutiën van consideratie, II, 801.

vantevoren in alle vroedschappen en in het college der edelen
behandeld was, moesten vervolgens al hun afzonderlijke leden
en ook nog eens alle gedeputeerden ter Staten-vergadering een
eed afleggen, en in de toekomst zou niemand in de vroedschap
pen of Ridderschap worden toegelaten, die niet van tevoren die
eed gedaan had.
Alle vroedschapsleden van alle achttien stemmende steden in
heel de provincie Holland legden inderdaad die eed af (men
begon hiermee intussen pas bijna een half jaar later, na vruch
teloze pogingen om eerst de medewerking van de andere ge
westen, de Harmonie, te verkrijgen); alleen te Edam was er,
zoals Aitzema verhaalt, „een out man, die seyde: „ick ben out
ende doof, ende can de eedt niet wel hooren, ende wil liever
uytgaen”; gelijck hy dede” *. Men staat op het eerste gezicht
verwonderd over zoveel eenstemmigheid. Waar waren de Oranjegezinden gebleven, met wie Buat en Kievit zo grote plannen
gesmeed hadden? Wat moeten burgemeester Blauw van Purmerend, of de heer Coninck van Hoorn, of pensionaris Fagel van
Haarlem gedacht hebben toen zij die eed zwoeren ? Na de grote
verandering in 1672 verklaarden de Prinsgezinde pamfletschrij
vers dat die allen hun mening niet hadden durven laten blijken:
wie er zich tegen stelde, werd terstond voor een van de bons
amis aangezien die vóór de petit Maistre waren, „en die ervan
repte was sijn hooft quijt” 2.
Maar het schijnt wel zeker dat het Edict juist van éen van
die mensen uitgegaan is. Fagel wordt later als de auteur ge
noemd, in samenwerking met Valckenier weliswaar. Men kan
zich voorstellen dat Fagel door zulke „cordate voorslaegen tot
conservatie van de vryheydt” 3 de scha die zijn naam bij de
Buat-zaak geleden had, wilde goedmaken; misschien was hij
1) Aitzema, XIII, 356.
2) Ik heb die opmerking in precies dezelfde woorden in drie pamfletten
aangetroffen: Den Grooten Witten Duyvel, Knuttel 10319; De heldere
dageraad enz., 1672, Kn. 10311; en Vriende-praetjen over het Eeuwig
Edict, Kn. 10333 (alle drie uit 167a). Het komt veel voor dat de pamfletten
elkaar naschreven.
3) De Witt aan Reynst, 8 Juli 1667; Brieven van De Witt, W. H. G.,
UI, 363.
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wezenlijk door de onthulling van de bedenkelijkste kanten van
die intrigue geschokt; terwijl Valckenier evenals De Witt ver
heugd was om zo’n zwakke broeder te helpen zich vast te leggen.
Natuurlijk zat er een andere kant aan het voorstel. Het was
gedacht als de voorwaarde waarop Holland nu tot positieve
maatregelen voor de Prins zou kunnen komen, en de Raad van
State zagen we dus dezelfde dag al aangegeven. De Prins zelf,
en zijn grootmoeder vonden dit teleurstellend weinig en waren
over heel de transactie ontsticht, evenals veel goede Prinsgezinden, die nooit iets anders dan een volledig herstel in de voor
vaderlijke ambten verwacht hadden x. Maar het was toch iets,
en het was te veel in de ogen van veel goede Staatsgezinden, bij
wie om die reden de besluiten van de 5 de Augustus óok weinig
populair waren.
De Witt moest ze verdedigen tegenover zijn trouwe geestver
want te Amsterdam Lambertus Reynst. Bij de voorbesprekingen
hadden niet alleen Alkmaar, Edam en Enkhuizen, waar de
Oranjegezinden sterk waren, aarzeling getoond, maar ook Dor
drecht, Delft en Rotterdam, de steilste republikeinse steden (het
laatste althans na de val van Kievit en Van der Horst) 12. In
de vroedschap van Amsterdam kwamen ook — al was de vrijheid-zucht van Valckenier nog onverdacht — twijfel en gemop1) Aitzema, XIII, 311.
2) Brieven van De Witt, W. H. G., III, 372 noot; en C. G. Smit,
Notulen gehouden ter vergadering der Staten van Holland in 1670 door
Hans Bontemantel, inl. XVI.
De gegevens omtrent de ontstaansgeschiedenis van het Eeuwig Edict
zijn schaars. Men voelt hier hoe arm wij zijn aan politieke correspondentie
uit het tijdvak; zelfs het archief van De Witt, dat overigens een zo kost
baar bezit is, vertoont ernstige gapingen. Wij moeten ons hier behelpen
met aantekeningen van Bontemantel, jaren na dato, en door hem zelf
met verwondering en zonder eigenlijk begrip te boek gesteld. De Witt’s
brief van 8 Juli aan Reynst schijnt inderdaad, zoals Fruin reeds opmerkte,
te bevestigen dat de eerste gedachte niet van hem afkomstig was. Fagel
en Valckenier samen tot „een middenpartij” te rekenen, is voor deze
tijd zeker onjuist (Smit doet dit na Japikse, zie Alph. reg.). In de tekst
vermeld ik (hierna, 400) Valckenier’s verering van De Groot’s Verantwoordinghe als de catechismus der Vrijheidsvrienden. Maar zelfs Fagel: diens
brieven uit Friesland in het voorjaar van 1668 aan De Witt (zie hierna,
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per juist uit de hoek van de Wittianen door dik en dun: schepen
Bontemantel had in de voorbespreking tegengestemd en legde
de eed met tegenzin af; oud-burgemeester Hooft vond het
vreemd om nu een eed te doen „wat over eenige jaren sal adviseeren, en het soo lang soude houde(n) als de moode was” 1.
Zo zullen Prinsgezinde eedafleggers (en bedoelde Hooft dit niet
met zijn cynische opmerking?) er ook wel over gedacht heb
ben. De Witt bedroog zich toen hij dacht de toekomst met eden
te kunnen verzekeren.
Voorlopig trouwens, zooals ik al aanstipte, waren de andere
gewesten zo vlot niet tot de door Holland verlangde eensluiden
de besluiten omtrent de onverenigbaarheid van Kapitein-Generaalschap en Stadhouderschap te brengen. De Harmonie
haperde nog tot 1670 toe, — wij zullen daar straks meer van
horen —. Maar zeker werd ondertussen naar de indruk van
de meesten de toestand door de treffende eensgezindheid van
het machtige Holland beheerst. Het Stadhouderschap was door
de gehele regentenwereld van het gewest afgezworen, en aan
enigerlei bevordering van de Prins zelfs niet aan de „introduc
tie” in de Raad van State, laat staan aan de benoeming tot
Kapitein-Generaal, was geen denken als de andere gewesten
niet eerst alle voor de medewerking van Holland met de prijs
van de „separatie” der ambten betaalden. Het publiek oordeelde
(als wij op Aitzema 2 mogen afgaan) dat Oranje nogmaals een
duw gekregen had en dat de intrigues van Buat de stemming
die daartoe aanzette geschapen hadden.
blz. 377) ademen de volstrekte geest van Vrijheid en afschuw van stad
houderlijke tyrannie; Fagel sprak kort tevoren zeker anders en zou later
weer anders spreken. Maar op die Friese brieven is mijn opmerking in
de tekst gebaseerd dat hij misschien wezenlijk geschrokken was van de
gevaren die uit de Buat-intrigue hadden kunnen voortkomen. Als men wil
betogen dat Fagel gedacht kan hebben, dat het compromis bij de naastbetrokkenen, de Prins en de Douairière instemming vinden zou, moet men
beginnen met aan te nemen dat hij een ingewikkeld huichelspel speelde,
en dat het hof er niet van weten wilde, staat trouwens vast.
x) Smit, Notulen Bontemantel, blz. XVII.
2) 1Saecken van Staet en Oorlogh, XIII, 353; dit werd dus openlijk
geschreven in 1668.
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Lodewijk’s inval in de Zuidelijke Ne
derlanden (Mei ’6j) ; Triple Alliantie
(Jan.); vrede van Aken (Mei ’68).
Maar vóór ik de fortuin van de jonge Willem en de lotge
vallen van het Harmonie-ontwerp vervolg, is het nodig om de
houding van de Engelse regering en haar betrekkingen met de
Staten van zomer 1667 af nader te beschouwen.
Een onmiddellijke relatie tussen de Oranje-kwestie en een
mogelijk samengaan met Engeland tegen de nieuwe Franse
dreiging in de Spaanse Nederlanden was er, wat velen in de
Republiek ook dachten x, niet. Omdat hij de Prins van Oranje
wantrouwde, wilde De Witt niet werkeloos bij „de successen
van de Koning van Frankrijk” toezien; en omdat de Prins van
Oranje op zijn bevordering wachten moest, liet Engeland niet
na om met de Republiek in zake de Zuidelijke Nederlanden
éen lijn te trekken.
Niet dat dit de politiek was die ’tzij Engeland ’tzij de Repu
bliek in 1667 aanstonds met beslistheid volgden, al werd er te
Breda al in die geest tussen de vijanden van gisteren gepraat.
Van Beuningen schreef uit Parijs al nog maar dat nu naar zijn
mening de vriendschap van Engeland en ook die van de Keizer
gecultiveerd diende te worden. Gemakkelijker gezegd dan ge
daan. Lisola was vol ijver in de weer om een anti-Franse coalitie
tot stand te brengen, maar zijn keizerlijke meester achtte het
een hopeloze taak en liet zich ten slotte door Lodewijk’s diplo
matie vastleggen met een geheim verdrag, dat hem bij het door
1) Vgl. hiervóór, 361. Zelfs de Amsterdammers zouden volgens een ove
rigens zeer twijfelachtig bericht dat verband soms hebben willen leggen.
Ik bedoel een stuk in de hand van Oudart, vermoedelijk naar een door
hem uit Holland ontvangen origineel, gemerkt „Copia for My Lord
Arlington”; For. St. P., Holland; bij Goodison: „Nonne mirabile in
auribus vestris Patres Principis adoptivos [versta: de Staten van Holland]
promotioni, quam omnes urgent Provinciae, obstrepent ? ... Deputati Amsterodamenses rogati an quid sinistri sentirent de Rege Galliarum, responderunt se plus damni expectare ac metuere a Regis Galliae successibus
quam a promotione Principis Auriaci”.
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iedereen verwachte overlijden van Carlos II uitzicht op een
deel van de Spaanse erfenis gaf. Ook Brandenburg achtte het
veiliger om het met de machtige Franse Koning op een accoord
te gooien. Er was voor het volslagen hulpeloze Spanje nergens
heil te wachten dan van de twee Zeemogendheden, wier onder
linge strijd het nog onlangs met zo’n welgevallen gageslagen
had.
De Engelse regering was door de vrede met haar diep veront
waardigde publieke opinie alleen gelaten. Angst voor de woede
van het Parlement leidde eerst en vooral tot de val van
Clarendon, die naar Frankrijk vluchten moest. Hij was de voor
stander van de afzonderlijke overeenkomst met Frankrijk ge
weest, en men kon hem nu verwijten (wat men de Fransen zelf
ook verweet), dat die de ramp van Chatham niet had afgewend.
Nog in Juni had Clarendon aan de gezanten te Breda geschre
ven, dat geen voortgang van de Fransen in Vlaanderen naar
zijn mening veel nadeel voor Engeland opleveren kon1. De
Engelse opinie was daarentegen over die voortgang, net als de
Noord-Nederlandse, ten diepste ontsteld. Zo wendde zij zich vol
haat tegen de man die Duinkerken verkocht had, terwijl zij
tegelijk weer gaande raakte tegen Katholieken en Jezuïeten.
Maar dat waren maar begeleidende verschijnselen van een drif
tig verlangen om zich na de ondergane vernederingen te doen
gelden in een krachtige inmenging, om de Spaanse Nederlan
den te redden.
Over samenwerking tot dat doel met de Republiek werd heel
de tweede helft van 1667 gepraat; weldra in Londen met de
nieuwe Staatse gezant, Johan Boreel, Zeeuw als de gezanten in
Engeland doorgaans waren, en de bizondere gezant naast hem,
Meerman, uit Leiden, die als Hollander vertrouwelijker met
De Witt corresponderen kon.
Maar vooreerst schoten die besprekingen weinig op. Ook de
Staten — ik zal er aanstonds op terugkomen — overwogen in
die tweede helft van 1667 nog andere mogelijkheden, maar het
!) ’t Zou enkel de Nederlanders verschrikken en spoediger vrede doen
sluiten, zonder dat Engeland iets zou hoeven opgeven: 7 Juni (O.S.), B.M.,
Add. Mss., 32094; bij Goodison.
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voornaamste beletsel was toch dat de Engelse regering zelf, in
het geheim, dwars tegen de heersende stemming in, met Frank
rijk aan het onderhandelen was in precies de tegenovergestelde
geest: zij onderzocht, wat er van Frankrijk te halen zou rijn als
rij het de vrije hand in de Zuidelijke Nederlanden liet. Dat was
dus een doortrekken van de lijn van St. Albans: Clarendon
mocht opgeofferd rijn, maar Karei II was niet veranderd. Een
hoofdpunt dat hij in die onderhandelingen ten slotte nastreefde,
was zelfs dat Frankrijk, om zelf de Nederlanden te mogen in
palmen, zich met hem verbinden zou om de Republiek aan te
vallen. Het is voor het vervolg de moeite waard om dit te ont
houden. Pas toen Lodewijk hierop het antwoorden, dat hij aan
zoiets niet denken kon zolang de Republiek zich aan het ver
bond van 1662 hield, zwenkte de Engelse regering plotseling
tot de andere politiek om en maakte ernst met haar pogingen om
het met de Staten eens te worden.
De man die hiertoe naar Den Haag gezonden werd, was
Sir William Temple, dezelfde die gedurende de oorlog zo’n
avontuurlijk plan geopperd had om de Prins van Oranje een
soort Zeeuwse opstand tegen De Witt te laten beginnen. Hij was
te Brussel een overtuigd prediker van het Franse gevaar ge
worden en geloofde van heler harte in de politiek die hij in Den
Haag moest gaan uitvoeren. Ook als hij daar verzekerde dat
rijn regering er van heler harte in geloofde, dat rij thans haar
keus gedaan had en erbij blijven zou, was hij vermoedelijk
oprecht; maar zeker al te goed van vertrouwen. Van het nog
maar onlangs gedane voorstel aan Frankrijk was hij trouwens
onkundig.
Naar het uiterlijk beschouwd was alles nu intussen helder als
de dag. De Engelse regering, zo verkondigde Temple, was tot
het inzicht gekomen dat rij en de Staten dezelfde belangen ten
opzichte van de integriteit der Spaanse Nederlanden hadden.
Als de kwestie van de Prins van Oranje De Witt huiverig
maakte om zich met Engeland in te laten, moest Temple hem,
volgens rijn instructie, verzekeren: „dat de overweging van rijn
[’s Prinsen] belangen geenszins dient te belemmeren of versto
ren het grote belang tussen de naties, hetwelk steeds boven
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dat particuliere gaan moet”. De Engelse regering, met andere
woorden, die de Prins had trachten te gebruiken, toen de naties
om hun eigen redenen in oorlog waren, aanvaardde de meerder
heid die de Staten over hem hadden weten te verkrijgen, nu
de naties elkaar nodig hadden.
Wat was de politiek die Temple aan De Witt kwam voor
stellen, en die in de beroemde Triple Alliantie vastgelegd werd ?
Dat verbond is in de geschiedenis blijven leven als de eerste
aanzet tot de grote Europese coalitie-politiek tegen de exorbi
tante macht van Frankrijk, waarvan Willem III bij uitnemend
heid de drager worden zou. Dat is ook een zeer aannemelijke
lezing van de eigenlijke betekenis van wat in Januari 1668 ge
schiedde. Maar het was zeker de bedoeling niet die De Witt
ermee voor had.
Feitelijk had ook de Republiek onder zijn leiding onderhandelingen op twee sporen gevoerd; met Spanje, en andere
mogendheden die in het behoud van de Zuidelijke Nederlanden
geïnteresseerd schenen, min of meer tegen Frankrijk in; met
Frankrijk om tot een regeling te komen waarvan Spanje het
gelag zou moeten betalen (alleen, hier ligt het verschil met de
Engelse houding, dacht de Republiek er in dat laatste
geval natuurlijk niet aan om de hele Nederlanden uit
te leveren, ’t was er haar integendeel om te doen Frankrijk
met zo min mogelijk af te schepen, of de rest dan al bij ver
deling aan haarzelve komen, gekantonneerd worden of onder
Spanje blijven zou; ook was er geen sprake van pogingen
om aan een overeenkomst met Frankrijk een anti-Engelse rich
ting te geven).
Ik wees er al op dat Van Beuningen aanstonds met de ge
dachte aan een anti-Franse coalitie omging. Lisola, zoals wij
weten, predikte die te pas en te onpas, maar inderdaad, het
denkbeeld drong zich uit de omstandigheden zelf naar voren.
Van Beuningen kwam in October met bijster slechte indrukken
uit Frankrijk terug. De tarievenpolitiek van Colbert wekte ont
stemming vooral ook in zijn Amsterdam, waar naar hem als
deskundige in buitenlandse zaken meer geluisterd werd dan De
Witt soms lief was. In hun wanhoop deden de Spaanse goever369

neur van de Nederlanden en de Spaanse gezant in Den Haag
vroeg in September een aanbod om de Staten Oostende, Brugge
en nog enige forten te laten bezetten als onderpand voor een
lening en hulptroepen. Daar hadden velen in de Republiek
wel oren naar; ook De Witt; men wilde echter meer hebben,
op de weg langs de provincies werd als gewoonlijk tijd ver
loren ; toen men verder praten wou, was uit Spanje tegenbevel
gekomen, en heel de gedachte van actie aan de zijde van het
in zijn nood nog zo onhandelbare land leed onder die teleur
stelling. Van de Keizer en Engeland kwamen ook geen hoop
volle berichten.
Zo werd De Witt dan teruggeworpen op zijn oude denk
beeld, dat hij trouwens geen ogenblik losgelaten had, om het,
op de in 1663 beproefde manier, met Frankrijk eens te worden.
Het gevaar dat de Staten anders de Spaanse voorstellen aan
nemen zouden, maakte op Lodewijk wel zóveel indruk dat hij
op het eind van September een uiterst tegemoetkomende hou
ding aannam. Hij staakte voorlopig zijn verovering en verklaar
de zich bereid (tot de Staten, wier belang bij de zaak hij dus
erkende) om zich met een deel van wat hem (of eigenlijk zijn
Koningin) volgens zijn beweren toekwam, tevreden te houden:
hij liet Spanje de keus (dit heette „het alternatief’) tussen
het afstaan van een aanzienlijke strook in het Zuiden van de
Nederlanden ofwel van alles wat hij op dat ogenblik bezet hield.
Daarna ging het er in de Frans-Staatse onderhandelingen
hoofdzakelijk nog over, of de Staten beloven wilden zelf de
wapenen tegen Spanje op te vatten als het zich vóór het eind
van de wapenstilstand niet goedschiks aan de ene of de andere
amputatie onderwierp. Hiertegen hadden Van Beuningen en
veel anderen eerst groot bezwaar 1; maar het was de enige
manier om van de Fransen een belofte te verkrijgen dat zij zelf
in dat geval de oorlog toch niet in de Zuidelijke Nederlanden,
maar tegen andere delen van het Spaanse rijk hervatten zouden,
en zo schikte ach ten slotte bijna iedereen in deze noodzakelijkJ) Amsterdam en Rotterdam om hun handelsbelangen in Spanje;
Utrecht om de onbillijkheid tegenover de Koning van Spanje, aan wiens
goed recht niemand twijfelde.

370

heid. Op die grondslag stelde Holland zijn politiek de iode
December eindelijk vast, en na overleg van De Witt met Vorst
Wilhelm von Fürstenberg, een West-Duits heer, die als een agent
van Frankrijk beschouwd mocht worden, de 14de Januari in
nog meer uitgewerkte vorm. Maar in dat laatste besluit kwam
een passage voor, die d’Estrades, als zijn inlichtingendienst hem
niet in de steek gelaten had, met niet weinig verontwaardiging
gelezen zou hebben. Daarin werd namelijk gezegd dat men met
de Koningen van Engeland en van Zweden (en wie verder be
reid gevonden mocht worden) tot een overeenkomst zou trach
ten te geraken, niet alleen om de vastgestelde regeling aan
Spanje op te leggen, maar om Frankrijk, als het zich nog mocht
trachten te onttrekken, met de wapenen te dwingen.
Twee of drie dagen later kwam Temple uit Engeland, waar
hij nadere instructie was gaan halen, terug en de 23ste Januari
reeds werd het verbond getekend, waar de Zweedse gezant
Dohna ietwat eigenmachtig bij toetrad. Het volgde geheel de
Hollandse resolutie. De regeling zou desnoods met geweld aan
Spanje opgedrongen worden; zij werd verder ook voor de toe
komst door de verdragsluitenden gewaarborgd. In een geheim
artikel werd vastgesteld dat men desnoods ook Frankrijk dwin
gen zou. Wat aan de gehele transactie nog wijder uitzicht gaf,
was dat tegelijkertijd een defensief verbond gesloten werd.
Hiervoor had De Witt weinig geestdrift aan den dag gelegd. Hij
had Temple ronduit bekend dat de wispelturigheid van het
Engelse hof hem geen vertrouwen inboezemde voor een politiek
van innig samengaan. Of hij Temple’s betuigingen zonder arg
waan aanvaard heeft? Ik betwijfel het, maar het was onmoge
lijk om Engeland voor het hoofd te stoten, nadat men zelf om
Engelse medewerking gevraagd had in een werk dat waarlijk
alleszins hachelijk genoemd moet worden, en waarbij zich geen
groter gevaar opdeed dan dat Engeland zich met Frankrijk
verstaan zou. Temple had daarmee gedurende zijn eerste bezoek
al gedreigd. Evenals het vooruitzicht dat de Republiek en
Frankrijk samen zich van de Zuidelijke Nederlanden zouden
meester maken, het de Engelse regering onmogelijk gemaakt had
om onverschillig toe te zien, evenzo kon De Witt het niet wagen
37i
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Engeland in de armen van Frankrijk te drijven. Engeland en
de Republiek vertrouwden elkaar zo weinig dat ze alleen in een
verbond veiligheid meenden te vinden.
Maar De Witt was er dan ook aldoor op uit om de zaak
tegenover de Franse regering zo onschuldig mogelijk voor te
stellen, als niets anders dan een bevestiging van haar eigen plan;
alle nadruk viel in zijn uitleggingen op de geweld-dreiging tegen
Spanje. Temple maakte die houding niet gemakkelijker door
de geestdrift waarmee hij de zaak behandelde als het begin van
een nieuwe vriendschap, die voor de rust in Europa de heil
zaamste gevolgen hebben moest. En Temple’s regering bedierf
het hele spel door in de volgende maand reeds het geheime
artikel aan de Fransen te verklappen 1. Tegen zijn wil was De
Witt, ten dele door de onverbiddelijke eisen van ’s lands geogra
fische ligging, die onverschilligheid ten opzichte van het lot der
Zuidelijke Nederlanden verboden, ten dele door de listige
Engelse diplomatie, in een positie gedrongen, waarin het hand
haven van de vriendschap met Frankrijk, tot nog toe de veilige
dekking van zijn politiek, onmogelijk blijken zou. Hij kwam laat
en als het ware onwillig tot die erkenning. Eigenlijk was de
ergernis waarmee de Triple Alliantie, en vooral de onthulling
van het geheime artikel, aan het Franse hof ontvangen werd,
al duidelijk genoeg; even dacht men er daar aan het alter
natief in te trekken, de nieuwe bondgenoten te trotseren en de
kans van een veroveringsoorlog te wagen. Van Beuningen, in
statie terug naar Frankrijk gezonden om de bemiddeling van
de Triple Alliantie uit te voeren, vernam er een dreigende toon.
Lodewijk XIV was echter geen man om door te tasten maar
eer om eindeloos voor te bereiden tot hij toch nog door de
gebeurtenissen overvallen werd; voorzichtigheid won. In Mei
1668 werd te Aken de vrede tussen Spanje en Frankrijk op de
gewenste grondslag gesloten. Spanje verkoos de reeds metter
daad door Frankrijk in de Zuidelijke Nederlanden bezette steden
en streken af te staan; een toestand werd zodoende geschapen,
die al heel weinig schijn van duurzaamheid bezat.
1)
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Keith Feiling, British Foreign Policy, 1660—72, 257.

En ondertussen voelde Lodewijk XIV zich in zijn diepste
trots gekwetst door de aanmatiging van die Republikeinen, die
tussen Koningen scheidsrechter spelen wilden en hem de weg
versperren. Hij was te meer verontwaardigd, omdat hij de Staten
juist, op een voor hem zo ongelegen ogenblik, in hun nood
bijgestaan had (in ons land had de langzaamheid en gebrek
kigheid van zijn hulpverlening meer indruk achtergelaten!), en
die nu met de vijand van wie hij hen gered had, zich tegen hem
verbonden! Totnogtoe had hij zich (hoezeer ook met behoud
van zekere koninklijke vrijheid) door trouw aan 1662 gebonden
gevoeld; nu mochten de Staten nog zo mooi betogen dat zij
zich aan de verplichtingen van dat verbond niet vergrepen
hadden; dat zij enkel ’sKonings eigen „alternatief’ aan de
Spanjaarden hadden willen opleggen; Lodewijk was innerlijk
van de band van hondstrouw tegenover hen bevrijd.
De listige Engelse diplomatie, zei ik zoëven. Hiermee doelde
ik niet op Temple, die weldra als gewoon gezant naar Den
Haag kwam en zich verbeeldde dat de Triple Alliantie, het
werk van zijn handen, nu de rots zou zijn waarop de buiten
landse politiek van zijn regering rustte. Maar zijn oprechte antiFranse ijver was voor zijn lastgevers maar een middel geweest
om De Witt zand in de ogen te strooien. Het vervolg zou duide
lijk tonen dat Karei II zijn eigenlijke bedoeling, een verbond
met Frankrijk, niet had laten varen; ja dat voor hem de Triple
Alliantie geen andere zin gehad had, dan dat zij hem door moei
lijke ogenblikken met zijn Parlement heen hielp (want de
vreugde over die protestantse politiek was groot!) en bovenal,
dat zij (eindelijk!) de benijde verstandhouding tussen de Repu
bliek en Frankrijk verstoorde, waardoor hij zelf pas aan bod
kon komen.
Het is nodig geweest om ietwat uitvoerig over het totstand
komen van dit Engels-Nederlands verbond te schrijven 1, omdat
*) Het is bovendien een van de ingewikkeldste, moeilijkst te ontwar
ren episodes van de diplomatieke geschiedenis. Ik ken er geen wezenlijk
bevredigend relaas van. Dat van Keith Feiling, in zijn British Foreign
Policy, 1660—73 (1930), is hier en daar treffend raak, zoals heel dat
vaak briljante, maar nog vaker irriterend duistere boek, waarvan de poging
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het het punt van uitgang geworden is voor de moeilijkheden
waarin De Witt’s buitenlandse staatkunde weldra verzeilde, en
waarop zij gestrand is; en daarbij speelden, zoals wij zien zullen,
de verhouding tot Oranje, en de betrekkingen van Oranje en
Stuart, weer een grote rol.
Bij het tot stand komen zelf hadden die factoren zich merk
waardig weinig doen gelden. Er was in de veelhoofdige regering
van de Republiek groot verschil van mening geweest over de
weg die men tussen Frankrijk en Spanje en tussen de verschil
lende besproken oplossingen door moest volgen, totdat eindelijk
om de diplomatieke gebeurtenissen voortdurend in hun volledig Europees
verband te zien de grootste historische deugd is. Maar Keith Feiling kent
en begrijpt toch de figuur van De Witt niet, en stelt hem veel te zeer als
wezenlijk Fransgezind voor. Wanneer hij op blz. 854 schrijft: „A majority
of Dutch provinces would hear of nothing for Spain beyond the altematives, while the English resolutely made a defensive alliance the condidon
of any negotiation”, dan is dit in werkelijkheid geen tegenstelling. En twee
bladzijden tevoren had hij „a defensive alliance” als een onderdeel van
„de Witt’s platform” beschreven! — Als hij een uiting van Dohna over de
Fransgezindheid van De Witt aanhaalt, verzuimt hij erbij te voegen dat
Wicquefort, die ze meedeelt, zelf meteen de partijdigheid ervan opmerkt
(Feiling, 24a, noot 1; Wicquefort, Histoire des Provinces Unies, III, 382).
— Het is ietwat verrassend Mr. Feiling te zien schrijven alsof hij de
eerste was „to dispel a legend”, die namelijk dat de Triple Alliantie als
anti-Franse zet het werk van De Witt was. Dat had Dr. Japikse in rijn
Johan de Witt (door Feiling herhaaldelijk geciteerd) al vijftien jaar eerder
gedaan. — Dr. Japikse’s uiteenzetting is in veel opzichten overtuigend,
maar ook hij legt naar mijn mening al te grote nadruk op De Witt’s ijver
om slechts tegen Spanje dreigementen te gebruiken. Op éen punt begaat
hij daarbij zelfs een vergissing (blz. 259). Hij merkt op dat Holland in de
resolutie van 14 Januari 1668 nog een stap verder ging dan in die van
1 o December daaraan voorafgaande. „Het besloot... positief te beloven
dat een Nederlandsch leger in België zou vallen, als Spanje den vrede wei
gerde op de door Frankrijk aangeboden voorwaarden”. Maar dat het
tevens besloot (en dat dus nog vóór Temple’s beslissend bezoek) Frankrijk
in overleg met bondgenoten te beoorlogen indien het zich onttrok, dat
verzuimt hij te vermelden. Mr. Feiling vermeldt dit wèl, maar noemt het
„h'ardly more than a pious aspiration, reflecting rather the acute differences of opinion between the Dutch provinces”, — de eerste helft van
welke bewering mijns inziens puur persoonlijke fantazie is, terwijl de tweede
op verwarring van de Staten van Holland met de Staten-Generaal berust.
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het grote besluit om met Temple overeen te komen in ongehoord
korte tijd, zonder ruggespraak, genomen werd. Maar de daar
aan voorafgaande verdeeldheid was volstrekt niet met die tussen
Prinsgezinden en Vrijheidsvrienden samengevallen, ook al sprak
een man als Dohna, de Zweedse gezant (neef van de Prinses
Douairière, broer van een goevemeur van Orange, die daar
veel van de Fransen te verduren had gehad) op ogenblikken
alsof de principiële Fransgezindheid van de Raadpensionaris de
enige hinderpaal voor een verstandhouding met Spanje was 1.
Maar Amsterdam en Rotterdam, zo „goed Hollands”, vooral
het laatste, hadden met Haarlem, de stad van Fagel en Van
Thilt, tegenzin aan den dag gelegd om met Spanje te breken.
Zeeland, het meest Prinsgezinde gewest, was het sterkst vóór
de verdeling van de Zuidelijke Nederlanden geweest, anders
gezegd vóór nauwe samenwerking met Frankrijk; Utrecht, dat
zich al aan de Harmonie onderworpen had, dat wil zeggen
dat de „separatie” van Kapitein-Generaalschap en Stadhouder
schap aanvaard had, dat zelfs als enig gewest behalve Holland
het Stadhouderschap „mortificeerde”, was het laatst van allen
te vinden geweest voor de bedreiging met geweld aan het adres
van Spanje. Er blijkt ook niets van enige poging van Temple
om de Oranjegezinden voor zijn zaak te spannen of zelfs maar
contact met hen te zoeken. Zijn instructie voor de kritieke onderhandelingen in Januari had hem trouwens nog uitdrukkelijker
bevolen om De Witt gerust te stellen en feitelijk te verzekeren
dat de Engelse regering de handen van de Prins van Oranje
af zou trekken 2. Op het feestmaal dat De Witt ter ere van de
nieuwe bondgenoot gaf, verscheen ook het Kind van Staat, en
natuurlijk bejegende de Engelse gezant de neef van zijn Koning
met vereiste hoffelijkheid. Maar op de ogenschijnlijk zo stralen
de vriendschap van de twee regeringen wierp dat geen schaduw.
*•) Vgl. de vorige noot.
2) Hij moest „endeavour to quiett all jealousy and apprehension he
(De Witt) may have of Our wishing to lessen his credit in that govemment and of Our concerning Ourselfe for Our neph'ew ye Pee of Orange
to the prejudice there of’: instructie van i Jan. O.S.; gedrukt bij Courtenay, Life of Temple.
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De Harmonie hapert (’6y ’yo) ;
Zeeuwse vinnigheid tegen Holland.
—

Het bondgenootschap met Engeland en de geslaagde bemid
deling tussen Frankrijk en Spanje versterkten voor het ogenblik
de positie van De Witt nog. Zijn aanstelling werd in Juli 1668
voor de derde maal op de eervolste wijze vernieuwd; dankbe
tuigingen, een aanzienlijk geldelijk geschenk en verhoging van
zijn (waarlijk tot dan toe niet ruim) salaris toonden hoezeer zijn
„meesters” hem waardeerden.
Met dat al was, zoals wij weten, de Harmonie tussen de ge
westen nog niet tot stand gekomen. De kwestie van ’s Prinsen
toekomst was nog niet geregeld — even aangenomen dat zij
door beperkende staatsresoluties geregeld worden kon. Hij zelf
en zijn huis en aanhang hadden zich niet geschikt. Uiterlijk
bleef de verhouding tot zijn goevemeur en zijn voogden de
zelfde; met De Witt kwam de jongeman geregeld samen om
over staatszaken onderricht te worden. Toen hij in Februari
1668 met zijn hofhouding en adellijke vrienden een soort zinne
spel over de vrede van Breda opvoerde (in het Frans natuurlijk,
en in wat een Frans!...), kwamen al de Haagse regeringslicha
men toeluisteren en kibbelden om de voorrang. De Prins sprak
in de loop van rijn rol (als Mercurius, op rijn Romeins uitge
dost en met een gepluimde helm) niet onduidelijk rijn hoop
uit om eens de staat met de wapenen te mogen dienen, — maar
dat was met het Eeuwig Edict bestaanbaar. Intussen was het
geen geheim dat hij méér wilde en dat hij bij regeringskringen
buiten Holland daar steun voor vond. Tegenover de aaneenge
sloten houding van Holland’s regentenstand betekende dat toch
maar heel weinig. Wel is het nodig er even onze aandacht aan
1)
Ballet de la Paix, dansé par Le Prince d’Orange; onder deze titel
werd het spel bij Van Wouw, Imprimeur ordinaire de Son Altesse Mon
seigneur le Prince d’Orange, uitgegeven. Facsimile van het titelblad bij
Japikse, Prins Willem III, I, 145. — Dr. Japikse’s interpretatie van zekere
passages, die volgens hem toespelingen op verdere ambities van de Prins
zouden bevatten, kan ik niet bijvallen.
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te geven. Om de centrale geschiedenis van onze Republiek te
begrijpen wordt men telkens gedwongen in de zuiver locale
verhoudingen van zeven gewesten af te dalen (en van hun
samenstellende „leden” zwijg ik dan nog). In elk doen zich de
grote problemen in andere verbindingen met omstandigheden,
belangen, familie-kwesties, voor. De eenheid van het verhaal
eist beperking, maar verzwijging zou de waarheid van het beeld
te kort doen.
Na maandenlange besprekingen, waarbij de Hollanders al
hun invloeden in de verschillende gewesten in het spel brach
ten, hadden op het eind van 1667 alleen Utrecht, Gelderland
en Overijsel zich aangesloten. Dat betekende toen wel een meer
derheid in de Staten-Generaal, en in de drie overschietende
gewesten konden de Hollanders nu werken bekleed met het
gezag van de Hoogmogende vergadering zelf, die de achter
blijvers met bizondere deputaties „bezond”. Zij hadden zelfs
hoop van slagen, want er was in elk van de drie diepgaande
verdeeldheid.
Wat Friesland en Groningen betreft, daar had het Hollandse
voorstel een heel bizondere kant: het zou een eind maken aan
alle verwachtingen die men er voor hun eigen jonge Stadhou
der Hendrik Casimir mocht koesteren — bijvoorbeeld indien zijn
Haagse neef kwam te sterven en de rechte Oranjelijn daarmee
afgebroken werd — om zelf nog eenmaal Kapitein-Generaal
te worden. Zijn moeder de Goevernante werkte daarom zo hard
als zij kon tegen. Wij bezitten de brieven waarin Fagel, als lid
van de deputatie der Staten-Generaal naar het Noorden gezon
den, verslag van zijn bevindingen aan De Witt deed. De Haar
lemse pensionaris sprak daarginds als een rechte Vrijheidsman,
waarschuwend voor de ambities die een machtig Prins van
Oranje ten koste van de republikeinse instellingen mocht uit
voeren ; ’t was slechts een opeenvolging van mirakelen geweest,
dat Willem I, Maurits en Willem II geen meester van de staat
geworden waren (de eerste en de laatste door hun ontijdig ster
ven, de tweede door zijn onbegrijpelijke besluiteloosheid) ; ’t zou
God verzoeken zijn om op een vierde mirakel te vertrouwen. En
hij vond bij de Friese regenten veel instemming. Maar Karei
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Roorda, steeds trots op zijn naamgenoot van zeventig jaar terug,
die een Staten-oppositie tegen de toenmalige Stadhouder van
Friesland geleid had, zelf zo stipt republikein als welke Hol
lander ook 1, zag de zaken toch somber in. ’t Was niet, als in
Zeeland, vrees voor de gemeente die de Friese regenten huiverig
maakte om resoluut de Hollandse kant te kiezen; ’t was vrees
voor de Goevemante. Roorda verweet de Hollander met enige
bitterheid dat diens gewest zelf indertijd — in de dagen van
Frederik Hendrik — de grondslag van de macht van het Friese
stadhouderschap had helpen leggen; nu had het hof er niet
alleen een partij (Van Haren bijvoorbeeld), maar ook zij die
in hun hart wel anders wilden, waren vaak bevreesd het voor
het hoofd te stoten; in het onderhavige geval zouden zij zich
daar nog minder gemakkelijk toe kunnen opwerken, omdat het
immers niet nodig was: Holland zou de verheffing van de Prins
wel beletten, ook al deed Friesland niet mee aan de Harmonie.
Inderdaad wezen Friesland en Groningen allebei de separatie af.
En evenzo ging het na veel opschudding en heenenweergepraat in Zeeland. Een hevige twist in ’s Prinsen eigen stad
Vere vroeg in 1668 zou doen denken, dat de Hollanders er
in die provincie zo slecht niet voorstonden. De helft van de
vroedschap raakte overhoop met de Douairière en wendde zich
tot de Staten van Zeeland om redres; er werd gedreigd dat zij
de Staten verzoeken zouden, als zij geen genoegdoening kregen,
hun magistraatsbestelling zelf te mogen bezorgen; de andere
helft hield het stadhuis bezet en hees de Oranjevlag op de
toren; de Staten stelden de Douairière op het eigenlijk geschil
punt in het ongelijk en zagen in de Oranjevlag ook seditie; met
moeite bemiddelde de oude Huygens, door Amalia gemachtigd,
een vergelijk, waarbij aan „de slechte partij” 2 veel meer moest
worden toegegeven dan hem lief was. Maar De Witt’s ver
trouwde Bampfield zond aan zijn patroon nog somberder be
richten 3. De verbintenis van de families Veth en Thibault
waarvan hij in 1665 zoveel verwacht had, was niet bij machte
!)
2)
s)
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Vgl. hiervóór, aoi.
Briefwisseling van Huygens, R. G. P., VI, 226.
Brieven aan De Witt, W. H. G., II, 404.

gebleken om tegen de invloed van De Huybert een dam op te
werpen. Wie zich hier ook begon te doen gelden, was NassauOdijk, zoon van Beverweert, zwager van Arlington dus. Vóór
1660 was die in Parijs aan schulden en erger bijna te gronde
gegaan; maar ofschoon zijn reputatie slecht bleef, Karei II
had hem na zijn restauratie door een schenking op de been
geholpen 1 en in 1664 was hij met een rijke Zeeuwse regenten
dochter getrouwd. Maar overheersend schijnt toch de positie
van De Huybert geweest te zijn, en hoe bitter die in 1666 ook
door het verraad van de Douairière gekrenkt was, hij bleef
onbezweken Oranjegezind. Vermoedelijk zag hij in het Eeuwig
Edict, dat het Oranjehof opnieuw van Holland vervreemdde,
een kans om Zeeland’s ijver hoger te doen waarderen.
In zijn houding toch ziet men heel sterk een factor die de
Oranjepartij in de kleine gewesten soms van dienst was: afgunst
op Holland, afgunst op Holland’s gevierde Raadpensionaris.
Slecht verhuld spreken die gevoelens uit een stuk waarmee
Zeeland zich in Januari 1668 tot de Staten-Generaal wendde
om een Hollandse aanmerking op een beweerd financieel in
gebreke blijven van Zeeland met de bitterste verwijten te beant
woorden. Holland’s eigengerechtigdheid, Holland’s heerszucht
worden daarin met voorbeelden aan de kaak gesteld; de roem
van Chatham wordt verkleind, niet alleen door de schampere
opmerking dat de hooghartige provincie in de vorige oorlog
tegen de usurpateur Cromwell zo’n vigeur niet aan den dag
legde, maar met de bewering dat Zeeland met zijn koloniale
expeditie (van Crijnssen, die Suriname genomen had) een veel
wijzer gebruik gemaakt had van Engeland’s uitputting en
opleggen van zijn vloot het jaar te voren. En diezelfde toon
verneemt men weer in de resolutie waarmee Zeeland enige
maanden later het Harmonieontwerp eindelijk afwees2. Het
1) Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek, I; art. van P. J.
Blok.
2) In Maart stelden Gecommitteerde Raden van Zeeland een ontwerp
voor, dat in druk werd uitgegeven, „om het gemeene volck soo wat te
diverteeren”, gelijk Aitzema verachtelijk schreef (XIV, 253), en dat blijk
baar onveranderd aangenomen werd.
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bleef daarin niet bij dat afwijzen en bij een betuiging zich aan de
resolutie van Augustus 16601 te willen houden. Een heel
requisitoor tegen Holland werd ingelast; de Acte van Seclusie
van 1654, het Gebedsformulier van 1663 werden gebrandmerkt
als vergrijpen jegens de Unie; de grote daden van de Prinsen
van Oranje hoog verheven boven „het exploict in de reviere
van Chatham”; een hele reeks van ongevallen en misslagen
in het buitenlands beleid opgehaald, die sedert 1650 voorge
vallen waren en nu op rekening van Holland gesteld werden
om de glans van wat wij De Witt zelf deze voorspoedige tijden
hoorden noemen 2, wat te doven. — Hier heeft men nu, aldus
schreef met ongemene vinnigheid een Hollands blauwboekje 3
(want hevigheid lokte hevigheid uit), „het werk en de stijl van
den Raadpensionaris van Zeeland, ... een verkochte slaaf van
het huis van Oranje, die heeft mede geconspireert en mede
stander is geweest met den onthalsden Buat... om den Koning
van Engeland te maken den grootsten monarch ter wereld” 4.
Ondertussen was werkelijk de ontstemming tegen Holland
aan het Oranjehof zo groot dat men van een reactie tegen de
gebruikelijke politiek van de Douairière spreken kan: men dacht
er in ernst aan op Zeeland tegen Holland te steunen.
1) Zie hiervóór, 193.
2) Vgl. hiervóór, 361.
*) Praatje in ’t ronde enz., Knuttel 9763; blz. 20. De dagtekening is
Dordrecht, 1669, maar het pamflet schijnt voorzoveel de passages over deze
zaken betreft, een uitbreiding van Den Zeeuwsen Buatist of binnenlandsen
verrader, ontdekt in een oproerig en landverdervend pasquil genaamt Consideratien van de Heeren Gecommitteerde Raden van £e«land etc., Rot
terdam 1668, Knuttel 9662. In dat pamflet houdt de schrijver zich alsof
hij niet geloven kan dat het stuk inderdaad van Gecomm. R. van Z. afkom
stig is. Beide pamfletten bevatten een gemeen lasterpraatje tegen Willem II
en Buat.
4) Men herkent de ongelukkige passage uit Buat’s brief aan Arlington:
Vgl. hiervóór, 308 vlg., 331.
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VIJFDE HOOFDSTUK

WILLEM III
1668—1672
1

Willem’s Zeeuwse reis; Eerste Edele en
practisch meerderjarig (Sept. ’68).

Het bleek met niet weinig opzien uit een onderneming waar
mee men tevens Willem III’s eigen intrede in de politiek kan
dagtekenen. In September 1668 toog de Prins op eenmaal naar
Middelburg om er van de Staten zijn toelating als Eerste Edele
te vragen. De expeditie doet waarlijk even denken (al was het
doel heel wat onschuldiger) aan die waarover Temple gedu
rende de oorlog met Wevelinchoven gefantazeerd had. Ze was
door Huygens in opdracht van de Douairière in alle stilte met
de De Huyberts voorbereid 1. De Prins had zich met een aantal
adellijke vrienden (Odijk was mede van de partij) naar Breda
begeven om te jagen; zijn goevemeur Van Ghent was thuis
in Gelderland; de voogden in Den Haag vermoedden niets.
Toen was hij plotseling naar Bergen-op-Zoom gegaan, waar een
jacht van de Staten van Zeeland hem afhaalde.
Vóór Middelburg gekomen liet de Prins zijn komst door zijn
hofmeester aan de Staten melden, die dadelijk hun grote vreug
de te kennen gaven. Er waren er weliswaar maar weinigen in
„het komplot” ingewijd geweest, en onder de anderen verborgen
velen heel verschillende gevoelens in hun hart. Als zij zo niet
„overvallen” 2 waren, zou er nog heel wat tegenstand te over1) Briefwisseling van Huygens, R. G. P., VI, 235.
2) De woorden „komplot” en „overvallen” worden gebruikt in het fel
anti-orangistische, Hollandse pamflet Zeeuwse vreugde enz., Knuttel 9675,
blz. 28. De voorstelling dat de regenten in hun gevoelens verdeeld waren,
maar het niet durfden laten blijken, vindt men ook in de anonieme brief
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winnen zijn geweest. Niet dat men het Eerste-Edeleschap ge
weigerd hebben zou: de resolutie van Augustus 1660 lag daar,
’t moest er toch eens van komen; maar men zou een poging
hebben kunnen doen om de positie door een „reglement” te
bepalen. Nu durfde niemand daarvan reppen. Bij de ontvangst,
de eerste dag, had de gemeente een vurige ijver aan den dag
gelegd. De schutters waren haastig onder de wapenen geroepen
om de Prins eer te bewijzen, uit alle vensters waar hij in zijn
karos met zes paarden langs kwam, hingen de mensen, de daken
zaten vol; op het Abdij-plein, waar hij zijn intrek nam, zag
het zwart van volk, reden de karossen met „dames en joffrouwen” af en aan, knalden onophoudelijk de vreugdeschoten.
Onder die omstandigheden ging de volgende dag, 19 September,
de installatie van de Prins als Eerste Edele in de Statenvergade
ring zonder enig tegenspreken door: ’t was veel te gevaarlijk
de volkswens te weerstaan, vooral als men bedenkt (zegt een
vijandig pamflet) „hoe onstuimig, oproerig en boosaardig de
Zeeuwen zijn” 1.
De Staten van Zeeland hadden natuurlijk het volste recht
om de Prins als een van de zeven leden van hun vergadering
toe te laten; rij waren zeker enigszins onthutst toen hij onmid
dellijk — een waarschuwing van rijn grootmoeder en van
Huygens kwam te laat — Odijk als rijn vertegenwoordiger
aanwees; de De Huyberts zelf waren daar niet gesticht over;
Zierikzee vermande zich om in het bijzijn van Zijn Hoogheid
zelf een protest (op formele gronden) daartegen uit te brengen.
Maar het was al niet meer mogelijk om zoiets te verhinderen.
Wat de Staten van Holland in het geval het meest getroffen
moet hebben (behalve de eigenmachtigheid van hun pupil),
was die uitbarsting van volksgeestdrift, die hun mederegenten
voortsleepte. De „heilwensende aanspraak” van ds. De Mey, die
alle voorspoed van het vaderland aan ’s Prinsen voorvaderen
toeschreef, die hem nog heerlijker toekomst voorspelde, door hem
„geregeerd en verdedigd” wilde worden, hem met Keizers,
aan de Douairière bij Aitzema, XFV, 510 vlg.; en in Aitzema’s eigen com
mentaar : 522 vlg.
*) Zeeuwse oreugde enz., 26.
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Koningen en Opperhoofden vergeleek, ging ver buiten de feite
lijke aanleiding uit en liep, zoals Aitzema zegt, dwars tegen „de
maximen, deductiën ende het edict perpetuel van Hollandt” 1
aan. De Hollandse pamfletschrijver die De Mey’s oratie onder
handen nam 2, uitte zijn ergernis over dat verregaande „flat
teren en pluimstrijken”, over die godslasterlijke vergelijkingen
met heilige zaken. Maar zo was het, smaalt hij, in Zeeland,
waar de predikanten niet alleen nog voor de Prins van Oranje
bidden mogen, maar waar ze het met heel wat meer animo doen
dan voor hun hoge en wettige overheid (de Staten van het ge
west) : „zoo haast zij beginnen te spreken van het loffelijke Huis
van Oranjen en Nassouw, terstond slaan zij haar oogen na den
hemel, het wit van de oogen omhoog, met zoo een beweeglijke
stem, gelijk of al hare zaligheid alleen aan de opkomst van dien
jongen stam en het gantsche Huis van Oranjen hing; maar
als ze, gelijk ik zeg, voor hare Hooge Overheid bidden, dan
rabbelen zij zoo wat henen, gelijk alsof ze voor een kranke
kraamvrouw of voor een schipper op een periculeuse reis baden;
dat ze zoo gewoon zijn te doen, dat ze daar bijna al voorbij zijn,
eer zij daar om denken” 3.
Aitzema vroeg zich af, of Zijne Hoogheid door zijn voogden
zo te ontspringen „sijne saecke niet wat meer verachtert als
gevordert hadde” 4. Hij was de enige niet. Amalia zelf maakte
zich ongerust over het gerucht dat er van de zaak opging;
de triomfantelijke gevolgtrekkingen voor de toekomst die de aan
hangers ook in Holland maakten, gaven aanstoot; zij kwam
op eenmaal terug tot haar oude inzicht dat de Staten van Hol
land ontzien moesten worden en Willem kreeg door Huygens
(die er evenzo over dacht) een wenk om zijn verblijf in Zeeland
te bekorten.
Toch was het nog als een uitdaging aan Holland, toen de
Douairière onmiddellijk hierop met instemming van de ooms
1)

XIV, 5a3.

2) Z^^tiwse vreugde enz.; de ondertitel luidt: met eenige aanmerkin
gen op de oratie van I. de Mei, Predikant tot Middelburg.
*) A.w„ 16.

4) XIV, 5aa.
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van Engeland en van Brandenburg zich van haar deel aan de
voogdij ten behoeve van de Prins zelf ontdeed: zij droeg hem
met andere woorden, als met zijn achttiende jaar meerderjarig
wordende, het beheer van zijn goederen en het beleid van de
Oranjepolitiek over. Het eerste was al geen kleine taak. De Raad
van Zijne Hoogheid was er niet tegen opgewassen geweest.
Lastige schuldeisers, processen zonder tal (over Geertruidenberg met Holland, over Lingen met een Duits buurman, enzo
voorts), oninbare vorderingen. Loodzwaar drukte op alles het in
gebreke blijven van Karei II, en bizonder hinderlijk was het dat
de Spaanse regering daardoor aangemoedigd werd om met haar
verplichtingen onder het verdrag van 1648 de hand te lichten.
Al in Maart 1669 werd het denkbeeld geopperd dat de Prins
zelf naar Engeland gaan zou om zijn zaak te bepleiten; het
duurde anderhalf jaar vóór het daar inderdaad toe kwam: er
zaten natuurlijk (wij zullen het zien) grote politieke kwesties
aan vast. Maar de eerste belangrijke politieke zaak die de Prins
te beslissen kreeg, was zijn positie tussen Zeeland en Holland,
weldra werd dat: de houding van zijn partij tegenover de
Harmonie.
2

Willem ervaart de ontoereikendheid
van Zeeland’s steun; zijn ambities.

De eigenmachtige meerderjarigheidsverklaring (de Douai
rière had er aan de Staten van Holland eenvoudig mededeling
van gedaan) had De Witt gestoken; om vóór zijn drieëntwin
tigste jaar als meerderjarig beschouwd te worden had de Prins
als ieder onderdaan van Holland hun bizondere vergunning
(„veniam aetatis”) nodig. De Raadpensionaris zou met een ont
binding van de educatie-commissie hebben willen antwoorden
en drong aan op een overnieuw beschouwen van heel ’s Prinsen
positie en toekomst, maar hij ontmoette in Amsterdam bij
Valckenier een zekere lauwheid1. De educatie-commissie bleef
!)
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Brieven van De Witt, W. H. G., III, 440 vlg.

dus bestaan, De Witt zelf zette zijn lessen voort. Holland be
schouwde Willem niet als meerderjarig. Holland’s voogdij bete
kende practisch van nu af echter nog minder dan tevoren.
Ondertussen kreeg De Witt Amsterdam toch mee (Reynst klaag
de 1 dat het niet zo gemakkelijk ging) voor een beveiligings
maatregel tegen verdere consequenties van de nieuwe verbinding
tussen Oranje en Zeeland. De Zeeuwse resolutie van Augustus
1660 had niet alleen het Eerste-Edeleschap, maar ook het Stad
houderschap aan de Prins beloofd. Stel dat hij zich ook dat liet
opdragen, zou Zeeland dan niet kunnen verlangen dat hem vol
gens oude precedenten een plaats in de Raad van State werd
ingeruimd? Ook die weg dus blokkeerde Holland, vastbesloten
dat eerst alle gewesten de Harmonie aanvaarden zouden, in
December met een resolutie, waarbij het verklaarde 2 het recht
van afzonderlijke gewesten om hun Stadhouders als zodanig in
de Raad van State te brengen niet te erkennen.
Maar dat was een conflict dat door de andere partij niet meer
gezocht werd. Om het Stadhouderschap van Zeeland durfde de
Prins zelfs niet vragen. Dan toch zou hij onder de ban van
Holland’s Eeuwig Edict gevallen zijn en alleen met verbreking
daarvan Kapitein-Generaal hebben kunnen worden. Maar als
hij dus een open strijd met de Staten van Holland ontweek,
wat was hij dan met zijn opzienbarende reis naar Zeeland verder
gekomen? Hij was daar nu Eerste Edele en Odijk maakte deel
uit van de Zeeuwse deputatie in de Staten-Generaal. Maar voor
zijn eigenlijke oogmerken had hij aan Zeeland niets, en het
resultaat van heel de geschiedenis was dat hij duidelijker de
overwegende betekenis van Holland leerde beseffen.
De houding van de Engelse regering moet hem daar niet
weinig bij geholpen hebben: die was er vóór alles op uit om
buiten het geval te blijven.
Temple was in Augustus 1668 als gewoon gezant in Den Haag
gekomen met een derde instructie, die wel vasthield aan de
opvatting dat het op goede betrekkingen met de Staten van
1) Brieven aan De Witt, W. H. G., II, 418.
2) Resolutien van Consideratie, 827.
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Holland aankwam, maar die toch ten opzichte van de Prins van
Oranje een ietwat meer positief geluid deed horen. Ten eerste
schreef zij de gezant voor, ’s Konings neef de voorrang te geven:
dat was een punt dat sedert Willem’s conflict met d’Estrades
vijf jaar geleden nooit opgehelderd was, en het had zeker bete
kenis dat hij nu zo uitdrukkelijk als lid van de koninklijke familie
van Engeland erkend werd L Tegelijk evenwel moest Temple
zorgen dat „gij geen onnodige argwaan [jealousy] bij de Staten
opwekt, welke voorzichtigheid gij vooral moet betrachten ten
opzichte van wat de partij van de Prins van Oranje genoemd
wordt, door welke lieden gij in stilte [privily] op de hoogte
gehouden kunt worden van veel zaken betreffende hun regering,
die gij misschien van anderen zo gemakkelijk niet vernemen
zoudt”. Hierop volgde dan echter weer de waarschuwing om
„door hen nergens toe gebracht te worden wat Onze goede
verhouding tot de Staten zou kunnen verstoren”. Temple moest
de Prins raden zich liever op hun genegenheid [goodwill] te ver
laten dan op enige bizondere groep [faction], maar dit met zo’n
gematigdheid en beleid [temper and discretion] dat hij „van
geen man van gewicht de vriendschap en afhankelijkheid van
zijn huis verliezen moge”. Een ware eierdans, zoals men ziet,
kregen raadsman en geradene uit te voeren! Het enige wat
Temple in opdracht ontving rechtstreeks voor de Prins te doen
(behalve het geven van de voorrang), was De Witt te vragen
zijn financiën die in zo grote verwarring verkeerden te helpen
herstellen. Een verzoek dat Karei evenmin iets kostte. Waarom
begon hij zelf niet eens met het afbetalen van de oude schuld
van Stuart aan Oranje? Hij was er de laatste tijd weer her
haaldelijk om gemaand.
Het Zeeuwse avontuur toonde nu nog duidelijker hoe weinig
de Engelse regering van zins was om de politiek die zij voor
het ogenblik volgde door de familie-relatie tot de Prins van
Oranje te laten verstoren. De nieuwe gezant in Londen, Johan
Boreel, zelf Zeeuw, had het gebeurde met sterke betuigingen
van vreugde aan de Koning meegedeeld; Karei had ach, zo
l)
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Japikse, Prins Willem III, I, 146.

berichtte Arlington aan Temple 1, zeer bedwongen, omdat hij
niet wist wat de gevolgen hiervan in Holland konden zijn,
„vrezende dat de verdenking van zijn medeweten uw onderhandelingen zou kunnen hinderen” ; maar men verwachtte van
Temple’s zorg, dat de Staten noch De Witt die verdenking
zouden opvatten 2. Aan Zeeland liet de Engelse regering zich
blijkbaar weinig gelegen liggen. Dat bleek ook uit het besluit
dat juist in deze tijd genomen werd om de Schotse stapel van
Vere naar Dordt te verplaatsen. De Prins zelf had tot tweemaal
toe 3 aan de Koning geschreven om een maatregel te voor
komen die zijn inkomen als markies van de stad zowel als zijn
aanzien in Zeeland schaden zou; Boreel had zijn best gedaan 4;
alles tevergeefs.
Men kan alleen zeggen dat de Engelse regering een juist
inzicht in de machtsverhoudingen aan den dag legde, als zij
meende dat het in de Republiek op de Staten van Holland
aankwam. En die wilden althans iets geven, mits men zich aan
de Harmonie onderwierp. Zat er iets anders op? De Engelse
regering liet weten dat zij het wijzer vond als de Prins zich met
een weinig tevreden stelde dan dat hij alles in de waagschaal
stelde 5. De Douairière luisterde naar die onheroïsche raad het
r) Letters of Arlington, I, 350.
2) Toen Temple de zaak rapporteerde, besloot het Foreign Committee
dat de Koning „is to take no notice of what has yet passed from those of
Zealand to ye Pr of Orange”; en Temple moest nogmaals verklaren dat
de Engelse regering en ook Boreel geheel onkundig van het plan geweest
waren: Goodison.
3) 18 April en 30 Aug. ’68; in State Papers Foreign, Holland;
Goodison.
4) Boreel aan Lauderdale, 13 Sept. ’68; B. M., Add. Mss. 22878;
Goodison.
5) Arlington’s Letters, I, 360. — Dr. Japikse schrijft: „Een plan van
Temple, die, onder den indruk van de sterke Orangistische beweging en
van de persoon van den Prins, voorstelde zijn benoeming tot kapitein- en
admiraal-generaal te bevorderen, vond in het geheel geen ingang te Lon
den”; Prins Willem III, I, 149. Dit is gebaseerd op de notulen van het
Committee of Foreign Affairs van 23 en 25 Oct. en 10 Nov. O.S.:
Temple’s eigen brief waarin hij het plan ontwikkelde, is niet voorhanden.
Dat de Engelse regering de Prins liet raden zich met „een weinig” te
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eerst, maar de Prins liet zich weldra gezeggen. Een politiek van
onderwerping strookte weinig met de neigingen van die jonge
man, maar in de harde school van het Kind van Staatschap
had hij zijn ambities leren verzwijgen en zijn opwellingen geweld
aandoen. In het voorjaar van 1669 was zijn besluit al genomen
om de Harmonie te aanvaarden.
Temple zou op een keer, „koortsig en dronken”, ach hebben
laten ontvallen dat de Prins nog maar een jongen en zijn gedrag
in Zeeland onverstandig geweest was. Moeten wij de gezant
geloven als hij met hevigheid ontkende zich over de neef van
zijn Koning ooit zo oneerbiedig te hebben uitgelaten? 1 Mij
dunkt dat de ongeduldige woorden met de bewondering die
juist ook Temple bij andere gelegenheden uitte, heel wel te
verenigen zijn. De Prins was nog maar een jongen en er waren
in de politieke houding waarin hij opgegroeid was alleronge
lukkigste tendenties, die hij nog maar bezig was — voorzover
hem dat ooit gelukken zou — te overwinnen. Voor de Zeeuwse
escapade zelf droeg hij, wij zagen het, niet eigenlijk de verant
woordelijkheid ; maar de aanstelling van Odijk was wel waarlijk
een grote vergissing. Die sleepte de naam van de Prins aan
stonds in onverkwikkelijke twisten over de vergeving van
ambten, ’t Is wel waar dat dit tot op zekere hoogte moeilijk
te vermijden viel. De Oranjepartij was een kliek, of een verza
meling van klieken, zo goed als de Staatsgezinde, en na een
vergenoegen en zelfs daarbij geen openlijke steun wenste te geven, blijkt
duidelijk genoeg; maar wat Temple nu eigenlijk voorgesteld had, daarnaar
kan men slechts raden. Er wordt opgetekend dat Temple (gevraagd zich
hieromtrent te verklaren: ook die brief ontbreekt) het voorstel had ont
worpen „from his owne reasonings” (d. w. z. het was hem niet door de
Orangisten aan de hand gedaan) „tho* he found severall of ye States of
that mind. That ye Prince himselfe... (onleesbaar) would not be contrary to it”. (Volgens Goodison.) Ik ben geneigd te veronderstellen dat
Temple’s voorstel slechts tussenkomst beoogde om de Hollandse Harmoniepolitiek te steunen en de Prins zodoende spoediger tot het KG-schap te
helpen. Van een „sterke Orangistische beweging” blijkt evenmin iets als
van dat Temple zijn plan „onder den indruk van de persoon van de
Prins” gevormd zou hebben.
1)
2 7 October 1668; aan Arlington: bij Goodison.
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overwinning rekende zij op meer beloning dan het in iemands
macht stond haar te geven. Maar men ontkomt niet aan de
indruk dat Pieter de Huybert, die al in October bitter klaagde
over achterafzetting van zijn zoons en schending van gedane
beloften, slecht behandeld werd * en in Maart ’6g jammerde
de trouwe Justus de Huybert tot Huygens, dat de blijde inkomst
van Zijne Hoogheid, die Zeeland tot een exempel voor de andere
gewesten had moeten maken, integendeel — „eylacie, eylacie,
och arme provincie van Zeelandt!” — door deze weinige maanden zo geschud was, dat ze dreigde helemaal te zullen vallen:
daar moest het aanzien van de Prins onder lijden, al zou men
hem „in deze sijne jonge jaren” wel anders weten wijs te
maken... 2 Evenals in de zaak Buat kan men hier zien, hoe
Willem met een zekere jeugdige onbesuisdheid aan zijn vrienden
vasthield, waaronder maar al te veel verdachte en onnationale
elementen liepen. De eigengerechtigdheid die uit zijn optreden
spreekt (als De Huybert meende dat het enkel vatbaarheid voor
inblazingen was, vergiste hij zich) zou hem zijn hele leven bij
blijven, en ook een zekere morele onverschilligheid bij de keuze
van zijn werktuigen.
Merkwaardiger is toch dat hij reeds nu, tegen alle vooroordeel
van zijn omgeving in, tevens werkelijkheidszin genoeg had om
de macht van de Staten van Holland te erkennen en dat hij de
driftige neigingen van zijn heersersnatuur wist te onderdrukken
om zich met hen te verstaan. Als Willem III niets dan een harts
tochtelijk partijganger geweest was, werkende alleen met poli
tiek zo weinig geschoolde of zo buiten het eigenlijke nationale
leven staande bevolkingsgroepen als de gemeente met haar
predikanten en de hofadel, dan zou onze geschiedenis katastrophale wendingen hebben kunnen nemen (wij zullen het gevaar
*) Zie zijn brieven in Correspondentie van Willem III en H. W.
Bentmck, 112 (R. G. P., KI. S. 26), 9 vlgg. P. de H. herinnerde de Prins
aan, zijn trouwe diensten tegen alle „verwijt jae dreygementen van ande
ren” in, en terwijl vrijwel iedereen hem (de Prins) verliet, en dat hij,
„sooals luyden van eere en geboorte betaamt”, over die diensten niet „gemarchandeert” had.
2) Briefwisseling van Huygens, R. G. P., VI, 245.
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nog duidelijk te zien krijgen). In werkelijkheid verraste de
jongeman ieder die met hem in aanraking kwam door de vroeg
rijpheid van zijn oordeel, zijn wilskracht en zelfbeheersingr.
Die eigenschappen waren het die hem, niet op eenmaal, maar
met horten en stoten bij het overwinnen van innerlijke weer
standen, tot die erkenning van de Hollandse regentenstand bren
gen zouden, welke hem pas recht in de nationale traditie kon
inschakelen. Zijn grootmoeder had hem daar — op haar ma
nier — het voorbeeld al van gegeven, maar hoe had hij in
1666 nog tegen haar opgetomd! Hij dankte aan de gebeurte
nissen van dat jaar zeker veel. De Buat-geschiedenis was een
heilzame waarschuwing geweest, maar bovendien moet de
zuivering van zijn hofhouding, de omgang met De Witt vooral
ook, in positieve zin op hem gewerkt hebben. Maar daarmee
wil ik niet zeggen dat het Kind van Staat ach gans en al door
de educatie had laten herscheppen. Ver van daar.
Zelfs tegenover het vraagstuk van buitenlandse steun bleef
Willem III’s houding hoofdzakelijk taktisch: hij was voor het
gevaar van ongewenste terugslag op de Nederlandse opinie niet
blind 2, maar hij rekende nog wel degelijk met de mogelijkheid;
hij was niet enkel Nederlander, niet enkel onderdaan der Staten:
aan zijn vorstelijke geboorte en rang ontleende hij voor zijn
eigen gevoel het recht op groter bewegingsvrijheid. In ieder
geval was het aanvaarden van de Harmonie maar een ma
noeuvre: daarover koesterden de tijdgenoten al geen illusies.
Wicquefort prees in een nieuwsbericht aan de Franse regering
de wijsheid van die nieuwe houding: alleen zó kon de Prins
„een voet in de stijgbeugel krijgen” 3. Een oprechte samenwer
king met de regenten zou met andere woorden pas mogelijk zijn
nadat zij gedwongen waren Eeuwig Edict en separatie van
de ambten „te ontzweren” en zijn ambities volledig te vervullen,
na 1672 dus. Die ambities, waartegen de Vrijheidsmannen
*) Zie bij Japikse, Prins Willem III, I, 116 vlg., 152 vlg.
2) Vgl. zijn hiervóór, blz. 353, aangehaalde betuigingen in 1667. Dr.
Japikse vat die wat al te grif als de uiting van zijn diepste overtuiging
op: Prins Willem III, I, 137.
s) Lefèvre-Pontalis, a.w., II, 85.
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zoveel eden opgeworpen hadden, waartegen hijzelf ten slotte
bereid was een eed af te leggen, leefden bij Willem III uit een
voor hen geheel onbereikbaar beginsel.
Er ligt iets verwonderlijks in het onbuigzaam zelfvertrouwen
waarmee die onbeproefde jongeman zijn aanspraak op het
eigenlijke staatsbeleid tegenover de erkende, bekwame, succes
volle regeerders in zijn gemoed volhield. Het was in de eerste
plaats zijn geloof in het geboorterecht. Wat hem honderdvoud
toeklonk uit pamfletten en lofdichten, uit predikaties en rede
voeringen, wat De Witt uit naam van de Staten van Holland
in de Deductie leerstellig bestreden had1, dat geloofde
Willem III zonder een ogenblik van twijfel te kennen: in hem
leefde de kwaliteit van zijn roemruchte voorouders, hij was
door God zelf geroepen hun werk te vervolgen. Het koninklijk
bloed zette aan die zelfverzekerdheid kracht bij. De toejuiching
van de menigte, haar kritiekloos vertrouwen waren een geduprikkel. Het bewustzijn van waarachtige leidersgaven moet
met dat alles al heel vroeg vergroeid zijn.

3
Willem aanvaardt de Harmonie; strijd
binnen Holland over de Introductie
(April—Mei ’jo).
Maar vooreerst had hij dus vroeg in 1669 al besloten voor Hol
land s eis te bukken, en het kwam er nu op aan om van de aanhangers in Zeeland, Friesland en Groningen, die men tot nog
toe gevraagd had pal te staan tegen het Hollandse voorstel,
te verkrijgen dat zij het integendeel aannamen, opdat men ver
volgens Holland aan zijn belofte zou kunnen houden om dan
tot de „introductie in de Raad van State mee te werken. In
Zeeland leverde dat geen moeite op. Er waren tussen dat
gewest en Holland nog altijd onderhandelingen gaande over
1) ®aP- 1 van Tweede Deel: „Dat in een vrye Republycque niemant
door geboorte eenich recht heeft tot hooge Digniteyten, etc.”: blz. 46.
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de samenstelling van de twee hoge gerechtshoven die zij
gemeen hadden; Holland, zich grondende op de aanwas van
zijn bevolking, verlangde een grotere proportie en het liet als
gewoonlijk zijn meerderheid geducht aan het zwakkere gewest
voelen. Door een verklaring van de Prins dat de Zeeuwen hun
zaak niet met zijn belangen behoefden te bezwaren, maakte hij
zich op een niet on-elegante manier uit de tevoren ingenomen
positie los1. In Juli al namen de Staten van Zeeland de nodige
resolutie en deelden die aan Friesland en Groningen mee, in
afwachting dat de drie gezamenlijk hun adhaesie in de StatenGeneraal zouden kunnen brengen2. Maar in de noordelijke
gewesten had dat meer voeten in de aard, omdat men daar,
zoals hiervóór gezegd3, door de separatie van de ambten de
belangen van hun eigen jonge Stadhouder in het gedrang zag
komen. Het liep aan tot Maart 1670 eer de drie provincies
de Staten-Generaal van hun aanvaarden van de Harmonie in
kennis konden stellen.
Zo kwamen dus de Staten van Holland bijna dne jaar nader
hand opeens voor de noodzakelijkheid te staan hun toezegging
gestand te doen en mee te werken tot „de introductie”. Maar
Holland was niet dadelijk klaar. Nu het er toe komen ging,
rezen vragen waar men indertijd niet aan gedacht had: hoe
moest de introductie geschieden? in wat voor zetel mocht de
Prins in de Raad plaats nemen? en bovenal, zou hij er een
concluderende stem uitbrengen of slechts een adviserende?
Toen de Hollandse gedeputeerden ter Staten-Generaal mee
deelden, dat hun Staten deze vragen eerst wilden onderzoeken,
ging in de Hoogmogende vergadering groot gemor op. Had
Holland zelf het hele plan niet opgeworpen? wilde het, nu
1)
Het verband wordt gelegd in nieuwsberichten uit de Republiek van
29 Maart, 16 April, 4 Juni 1669, en een brief van Temple van 17 Mei
1669; State Papers Foreign, Holland (101 en 84) 5 bij Goodison. Temple
voegt eraan toe: „Whether this will produce any mention of His Highness
affairs this session or no I cannot teil*. Zo snel ging het niet: dat lag

aan Friesland en Groningen.
2) Correspondentie van Willem III en H. W. Bentinck, II®, ft. C. FKI. S. 26, 17 noot 1.
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iedereen zich naar zijn wensen gevoegd had, terugkrabbelen?
Hevige aandrang werd op de president, toevallig zelf een Hol
lander, geoefend om met zes stemmen op staande voet te con
cluderen ; de Raadpensionaris moest erbij komen en toen eerst
„scheen het, dat alle de gemoederen wat omsaegen en bedaerden” 1. Maar in Holland zelf was er nog heel wat opschudding
en hevigheid vóór men het onderling eens kon worden, of liever
vóór men bij overstemming een besluit kon nemen: de Gene
raliteit moest twee maanden wachten terwijl de Hollanders
elkaar in de haren zaten.
Wij zagen dat de echte Vrijheidsmannen al in 1667 weinig
voor het compromis gevoeld hadden. Zij hadden zich daarna
bij de „deadlock” die de weigering van de drie provincies had
doen ontstaan, wèl bevonden: Holland’s macht, althans om te
beletten, was onaantastbaar gebleken. Daar kwam nog bij, dat
de omstandigheden sterk veranderd waren: vooral dat de Prins
zich als Eerste Edele in Zeeland „ingedrongen” had, zat veel
leden dwars: daardoor was hij aan Zeeland vast geraakt en
zou in de Raad van State, waar Zeeland toch al twee leden
had (en die permanent) tegen Holland’s drie (die telkens wis
selden), de machtsverhouding al te zeer ten ongunste van het
machtigste gewest doen omslaan. Men kon niet ontkennen dat
men zich verbonden had, maar men wilde de toezegging slechts
uitvoeren op de wijze die er het minst op berekend was om
de Prins „groot te maken” en Zeeland een voorsprong te geven.
Het advies van de Edelen — ongetwijfeld het werk van de
Raadpensionaris, hun bizondere pensionaris —, waarmee de
besprekingen geopend werden, stelde dus voor, de Prins enkel
een adviserende stem toe te kennen; dat was trouwens, zo werd
betoogd, in overeenstemming met de oorspronkelijke opzet, want
er was 5 Augustus 1667 besloten de Prins in de Raad te bren
gen „om hem te imbueren” enz., met andere woorden om hem
*) Aldus Bontemantel in Resolutiën Raad, aangehaald door C. G. Smit,
Notulen gehouden ter vergadering der Staten van Holland in 1670 door
Hans Bontemantel, blz. XVIII. Het volgend relaas van de wederwaardig
heden der introductie in de Staten van Holland is op Bontemantel’s notu
len als door Dr. Smit uitgegeven gebaseerd.
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té laten leren; maar bovendien werd het voorstel met vier
redenen toegelicht: ten eerste omdat hij „niet can uyttrecken
de gunst tot Zeelant, als synde daer het eerste lit”, en Zeeland
dan in feite dne leden in de Raad van State krijgen zou; ten
tweede omdat hij veel heerlijkheden in de Generaliteitslanden
bezit, over welker lasten dagelijks kwesties voor de Raad komen;
ten derde omdat hij „groot en in aenaen is” en hij met een
stem daarom zoveel als „voogd” worden zou; ten vierde: „Is
van Engelant geboren en gealieert met veel potentaten als
Brandenburg etc.”. Een paar steden, Dordt, Delft en Gorkum,
wilden niet eens een adviserende stem toekennen, enkel „sessie”,
„om te zien en te horen”; Rotterdam zelfs die sessie alleen
nadat de Prins zich van Zeeland los gemaakt had.
Maar Haarlem — dat wil hier zeker zeggen Fagel — wierp
ach op tot woordvoerder van het macht dat de afspraak van
1667 een stem, en dan een volle stem, meebracht: ’t was nooit
de bedoeling geweest hem in de Raad „te zetten als een pampiere man of schilderye, maar als een heer” 1; wat ’s Prinsen
buitenlandse connecties betreft (aldus Haarlem verder), vroeger
had men ’t voor een gewenste zaak gehouden „dat onse gouver
neurs gealieert waren met groote vorsten, daer deese Staet dienst
van ran trecken”. Door de Prins de gunst van Karei II winnen,
inderdaad, dat was de politiek van velen zoals wij weten,
terwijl De Witt en rijn vrienden met de herinnering aan Frederik Hendrik en Willem II en Buat juist vreesden dat de Stuart
er enkel op uit was om zich van de Oranje voor rijn eigen oog
merken te bedienen. Wij zullen aanstonds zien, hoe de ontwik
keling van de buitenlandse verhoudingen die twee tegenover
gestelde inzichten elk weer voedsel gaf, en dat Van Beuningen
en anderen te Amsterdam geneigd waren om als Fagel en niet
als De Witt te redeneren.
Reeds nu schaarde Amsterdam zich in de zo onverhoeds
opstekende twist over ’s Prinsen stem in de Raad van State naast
Haarlem, en dat gaf aan de zaak pas haar ernstige betekenis.
Dat Haarlem zeggen durfde, zich door het Eeuwig Edict niet
1)
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C. G. Smit, a.w., 53.

meer gebonden te zullen achten als de tegenprestatie uitbleef;
dat Delft Haarlem verweet niet ten dienste van het land te
adviseren en Haarlem daartegen „opstoof’; dat Rotterdam
tegen Haarlem het woord meinedigheid in de bespreking wierp
en Haarlem toen de Rotterdamse vroedschap Pieter de Groot
(in 1667 als pensionaris van Amsterdam rauwelijks ontslagen)
onwaardig noemde om de gezantschapspost in Frankrijk te
bekleden, — dat was alles bedroevend voor ware Hollanders,
die met de transactie van 1667 de eensgezindheid van Holland
hadden willen bevorderen en die in de eensgezindheid van Hol
land de drijfveer bij uitnemendheid van heel de staat zagen.
Maar dat na de eerste onvoorbereide bespreking Amsterdam
zijn gedeputeerden last gaf om vóór de concluderende stem te
stemmen, dat werd de beslissende factor. De Witt zocht nog
door middel van de andere provincies indruk op weifelende
leden van Holland te maken. Even hard werkte de jonge Prins
van zijn kant: op Utrecht bijvoorbeeld door brieven aan Van
Amerongen, die toevallig bewaard gebleven zijn * en waarin wij
kunnen zien hoe hij de tegenstanders van de concluderende
stem, zijn voogden en opvoeders, „de quade geïntentionneerde”
noemt, hij werkte natuurlijk ook in Holland: Van Beveming
gaf hem hoop op Gouda — wat tegenviel. Maar Amsterdam
trok haast alle steden van het Noorderkwartier met zich mee
en dat was genoeg: de kleinst mogelijke meerderheid (10 tegen
9) was nu (16 Mei) vóór de concluderende stem 2.
*) Corr. van Willem III en van Bentinck, R. G. P., II2, 22 vlgg.
2) Temple beweert in een uitvoerige beschouwing over *s Prinsen positie
sedert 1668, die hij 24 Juni 1670 op verzoek van Arlington opstelde (bij
Goodison), dat Amsterdam de zaak besliste door Schoonhoven __ met
— van partij te doen veranderen: daardoor werd het 10 tegen 9,
terwijl het 9 tegen 10 stond. Uit Bontemantel’s notulén blijkt voldingend’
dat die voorstelling onjuist is. Schoonhoven was bij de eerste stemming
op 19 April al éen van de 5 steden die voor de concluderende stem waren
(Amsterdam, Haarlem, Leiden, Enkhuizen en Schoonhoven). Het was met
de verhouding 10 tegen 9 trouwens niet afgelopen: bij de strijd over De
Witt’s concept van concordantie ging het nog het heetst toe, en daarin
stonden zoals in de tekst later blijkt, Haarlem, Amsterdam en P.nkh.,:^
alleen. Men ziet hieruit voor de zoveelste maal, dat de rapporten van
buitenlandse gezanten over onze inwendige wederwaardigheden met voor-
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Nog trachtte De Witt eenparigheid te bereiken (zijn plicht
volgens zijn instructie) en tegelijk de voor zijn ogen ópschietende
positie van de Prins ietwat te besnoeien: zijn „concept van
concordantie” begon natuurlijk met de concluderende stem toe
te staan, maar stelde voorwaarden vast: werd er in de Raad een
air behandeld waarbij zijn bloedverwanten betrokken waren,
dan zou de Prins niet aanwezig mogen zijn (hiermee werden
in de eerste plaats Engeland en Brandenburg bedoeld x); aan
gaande belasten of ontlasten van het ressort van de Generali
teit zou hij niet mogen adviseren. Vantevoren had De Witt
op zijn plan de instemming van de Amsterdamse gedeputeerden
verkregen; Van Beuningen, die in Den Haag was in verband
met de laatste besprekingen voor een zending naar Engeland,
werkte ook mee. Iedereen verwachtte dat in de volgende bijeen
komst de voorwaarden aangenomen zouden worden en de een
stemmigheid hersteld. In de vergadering hadden alle gedepu
teerden beloofd ze aan hun principalen te adviseren. Maar in
Amsterdam verwierpen burgemeesteren, gedreven door de
meesterachtige Valckenier, het concept zelfs zonder het aan de
raad voor te leggen, en zij stookten Haarlem op om eveneens
voet bij stuk te houden. Toen de concordantie zodoende niet
met eenparigheid te bereiken bleek — behalve Enkhuizen
hadden overigens alle leden hun gedeputeerden gunstig ge
last —, vielen allen weer op hun oude posities terug, tien tegen
negen.
Tot diep in de nacht ging de discussie toen nogmaals tussen
verhitte gemoederen over de onbeslisbare punten. Buiten de
vergaderzaal wachtten enige lieden vanwege de Prins om hem,
die ten huize van Odijk de afloop verbeidde, zo spoedig moge
lijk op de hoogte te brengen. Eindelijk zag de Raadpensionaris
behoud gebruikt moeten worden. Berekend voor buitenstaanders hebben
zij voor ons de aantrekkelijkheid van helder en overzichtelijk gesteld te
zijn; de algemene waarderingen en verklaringen helpen ook vaak inderdaad
tot begrip; wiaar men moet altijd verdacht zijn op vergissingen en mis
vattingen, om van eenzijdigheid en partijdigheid te zwijgen.
1) Dit blijkt uit C. G. Smit, a.w., 118; de termen van de voorwaarde
ald. 123.
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zich verplicht om bij meerderheid van stemmen te concluderen.
Het moet hem hard gevallen zijn om op die wijze, tegen negen
leden en zijn eigen overtuiging in, de Prins onvoorwaardelijk
met een concluderende stem in de Raad van State te brengen.
De Amsterdammers hadden van den beginne gezegd dat het
verschil tussen een concluderende en een adviserende stem zo
groot niet was dat men er het Eeuwig Edict om in gevaar
brengen mocht; het behoud van het Eeuwig Edict moet De
Witt op het laatst tot zijn besluit gebracht hebben; maar door
het verzet van zijn vrienden, twee maanden lang, en zijn eigen
pogingen om beperkingen en voorwaarden te stellen, was deze
uitslag een ernstige klap voor hem en een morele overwinning
voor de Prins. Eén punt had hij nog tegelijk geregeld, ook hier
bij meerderheid concluderend (maar zonder dat er bepaald
tegen gestemd was, en achterna sloot zich iedereen nog aan):
dat voor het besluit om een Kapitein-Generaal te verkiezen
eenparigheid van de vergadering van Holland nodig zijn zou.
De gemeente juichte over de bevordering van de Prins. De
Staten van Holland zelf erkenden dat hij, ofschoon naar hun
opvatting nog steeds niet meerderjarig, in feite man geworden
was en „bedankten” zijn goevemeur Van Ghent en de educatiecommissie 1. Maar zelfs met een stem had lidmaatschap van de
Raad van State politiek toch zoveel niet te beduiden, waar de
Raad zelf in het staatsbestel zo goed als geen onafhankelijke
macht meer bezat. Even Was er nog een opschudding (in het
politieke wereldje, want dit drong niet naar buiten), toen de
Prins ter Staten-Generaal verschijnen wou en de zes gewesten
dat verlangen steunden met een verwijzing naar de juist uitge
vaardigde commissie: daarin stond te lezen dat Zijne Hoogheid,
verzocht zijnde, in de Hoogmogende vergadering compareren
zou. De Hollanders waren stom verbaasd: hoe kwamen die
woorden erin? „Soo van boven”, antwoordde de Friese presi
dent, „wijsende met sijn hant hemelwaarts” 2. Zij waren door
een klerk domweg naar de commissie voor Willem II geko!) Wagenaar, Vaderlandsche Historie, XIII, 432.
2) Van Boetselaer van Asperen aan De Witt, 7 Juni 1670: Brieven aan
De Witt, W. H. G„ II, 506.
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pieerd 1, en de Hollanders hadden weinig moeite om te beletten
dat de Prins met zo een „slingerslag” 2 verder komen zou dan
zij bedoeld hadden. Ook de Hollanders die „in de voorgaende
wat swackheydt betoont” hadden, stonden nu schrap: De Witt
merkt het met voldoening op. Temple maakte zich bezorgd
dat de Prins ach al te driftig zou laten voortstuwen: „this is
a country where fruit ripens slowly” 3.
Inderdaad stond het Eeuwig Edict nog overeind. De Staten
van Holland waren nog soeverein. De Prins ging na zijn intro
ductie de logementen der heren af om hen te bedanken. Tot
tweemaal toe trof hij de Amsterdammers uit, waarop dezen be
sloten hem hun opwachting te gaan maken, ’t Was de oude
burgemeester Vlooswijk die dat doordreef tegen de waarschu
wingen van Bontemantel in. Hij had rijn eigen oogmerken:
rijn dochter was met een ritmeester Honiwood getrouwd ge
weest, wiens goederen in Engeland in beslag genomen waren
omdat hij gedurende de oorlog de Staatse dienst niet verlaten
had. Hemel en aarde bewogen de Amsterdammers om dat be
slag ongedaan gemaakt te krijgen. Eerst had Kievit daar een
kans menen te zien: hij gaf te verstaan dat de gunst door hem
te verkrijgen was en anders niet, en door hem alleen indien men
rijn zaak in Holland terechthielp. Inderdaad schijnt het dat hij
op de Engelse regering rekenen kon, maar van de vernietiging
van rijn vonnis in Holland was nooit sprake: De Witt hield
rustig vol dat de twee gevallen niet te vergelijken waren, en
daar moesten de belanghebbenden zich wel bij neerleggen. Maar
nu meenden rij dat er door de Prins van Oranje iets te bereiken
zou rijn. Mèt het verlangen om Engeland uit algemeen-politieke
overwegingen ter wille te rijn had ook deze particuliere zaak
er toe bijgedragen om Amsterdam de introductie te doen steu
nen. Zo nu bij dit bezoek, dat met alle begrippen van een een
voudig man maar trots Amsterdammer als Bontemantel streed,
waren de complimenten nauwelijks gewisseld of burgemeester
Van Vlooswijk nam de Prins ter rijde en begon over de goederen
1)
2)

s)
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Wicquefort, Histoire des Provinces Unies, IV, 141.
Brieven van De Witt, W. H. G., IV, 48.
Temple aan Arlington, 17 Juni 1670; St. P., 84, 186; bij Goodison.

van Honiwood! 1 Maar de Amsterdamse regering, die juist voor
de introductie zo geijverd had, verstond het zo niet: het bezoek
werd afgekeurd. Als een paar maanden later de heren van Am
sterdam met die van Delft en Rotterdam bij De Witt en zijn
vader komen eten, worden onder de talrijke heildronken de
Vrijheid en het Eeuwig Edict niet vergeten 2.
Principieel was niets veranderd. En toch had Amsterdam De
Witt de voet dwars gezet; en toch had het zich moeite gegeven
om bij de Prins dank in te leggen. Behalve de wens om Engeland
te gerieven, waarop ik aanstonds terugkom (de algemeen-politieke naast de particuliere van burgemeester Vlooswijk) be
stond er te Amsterdam een soortgelijk gevoel van ergernis en
afgunst als De Huybert jegens de Raadpensionaris bezielde. De
Witt bekleedde zijn ambt nu al zeventien jaar; zijn invloed op
de vergadering van Holland moest het machtige Amsterdam
soms prikkelen. Men sprak daar van een overheersing door
Dordt, Delft en Rotterdam, de steden waarmee de Raadpen
sionaris het vertrouwelijkst samenwerkte 3; men vond er dat
men zelf recht had op een groter aandeel in het bewind. Met
die gedachte had Amsterdam in December 1669 het denkbeeld
opgeworpen van de instelling van een staatssecretarisschap, een
nieuw ambt, dat de zwaar belaste Raadpensionaris van de zorg
voor buitenlandse zaken ontheffen zou. De man die men voor
die post bestemde, was Van Beuningen. De Witt had dit plan,
dat zijn positie ondermijnd zou hebben, niet tegengewerkt maar
dood laten lopen. Het toonde overduidelijk, dat hij voor het
ogenblik van Amsterdam niets goeds te verwachten had. De
dood, in 1664, van zijn vrouws oom De Graeff van Zuid-Pölsbroek, was voor De Witt’s betrekkingen met de stad een verlies
geweest. Hij had er nog vertrouwde vrienden (andere De
Graeffs, Lambert Reynst) en aanhangers bij de vleet. Maar
*) G. G. Smit, a.w.y 145.
2) A.w., 167.
3) Aldus schrijft Temple in zijn bericht van 24 Juni 1670, hiervóór,
395 noot 2. In zijn brief van 24 Dec. 1669 aan Arlington (waarin hij het
plan van het staatssecretariaat vermeldt), Works, II, 91, spreekt hij van
Leiden, Dordt en Rotterdam, hetgeen zeker niet juist is.
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de machtige man was Valckenier geworden. Ook met die was
aanvankelijk — wij weten het — de verstandhouding goed ge
weest ; geen man was ijveriger voor de goede zaak dan die
burgemeester, die De Groot’s Verantwoording als „de politieke
catechismus van diegene die de Vryheyt liefhebben 1 vereerde.
Maar Valckenier was een heerszuchtig en intrigant personage,
met wie geen verstandhouding lang ongestoord blijven kon. In
zijn eigen stad had hij door zijn onbeschaamde zelfzucht en
grofheid de ene na de andere groep afgestoten, hij hield er zich
staande door de schrik die hij inboezemde. En Valckenier liet
zich nu ronduit horen, dat hij Van Beveming een wijs man
vond, omdat die zich van de regering onthield (na Kleef en
Breda opnieuw dus), „wel in ’t gemoet siende dat het met den
Raetpensionares De Wit sal haperen”; en ook: „dat den Prins
wel voocht sal werden” 2. Eén man althans van wezenlijke
politieke overtuiging en betekenis hield het met Valckenier: Van
Beuningen. Het plan van het staatssecretarisschap bracht na
tuurlijk een zekere persoonlijke rivaliteit tussen hem en De Witt
mee. Maar de grond was toch een zakelijk verschil, dat weder
zijdse waardering niet uitsloot: Van Beuningen was minder
bereid offers aan de goede verhouding met Frankrijk te bren
gen, hij hield die (terecht) voor toch al verloren; tegen de
tarievenpolitiek van Colbert, die in 1668 regelrecht tegen de
Nederlandse invoer gericht was geworden, dreef hij maatregelen
van weerwraak (verbod van Franse brandewijn in het bizonder) ; en tegenover de Franse dreiging zocht hij nadere aan
sluiting bij Engeland, waarin De Witt (terecht) geen vertrou
wen meer stelde.

1) Zo sprak hij volgens L. Reynst, 20 Sept. 1667: Brieven aan De
Witt, W. H. G., II, 417.
2) Bontemantel, De regeeringe van Amsterdam, uitg. Kernkamp,
W. H. G., II, 157-

4OO

4
Koele houding van Engeland; Van
Beuningen’s zending; het komplot
van Dover (i Juni ’7o).
Noch De Witt noch Van Beuningen zagen ’s lands toestand
zo gevaarlijk als hij in werkelijkheid was. Zelden heeft in de
Europese geschiedenis de diplomatie een verraderlijker spel
gespeeld dan die van Frankrijk en van Engeland in deze jaren
ten opzichte van de Republiek. De beide Koningen hadden
haar ondergang in hun hart gezworen, en de uiterlijke betrek
kingen hadden geen ander doel dan tijd te winnen vóór de
beslissende slag.
D’Estrades was in 1668 teruggeroepen, niet alleen omdat hij
de Triple Alliantie niet voorzien had, maar omdat hij tegen
over de Staten niet voldoende vrij stond. Zijn opvolger Pomponne moest hen enkel in slaap sussen, tot het ogenblik daar
was. En werkelijk klampte De Witt zich vast aan de opvatting
dat de Triple Alliantie geen verandering in de vriendschap met
Frankrijk behoefde te brengen. Het is begrijpelijk dat hij die
steun niet los wou laten. Moeizame, door de jaren heen
slepende onderhandelingen met Engeland over „de voltooiing
van de Triple Alliantie”, over de subsidies die Zweden van
Spanje verwachtte, toonden al te duidelijk aan hoe weinig
houvast het werk van 1668 bood. Frankrijk’s stellingen in de
Zuidelijke Nederlanden, het resultaat van de vrede van Aken,
boden gelegenheid tot nieuwe uitvallen, waartegen de bouw
vallige Spaanse regering zomin bestand zou zijn als vroeger.
Zo beproefde De Witt ook met Pomponne dus besprekingen
over een kantonnement van de Zuidelijke Nederlanden voor
het geval van het algemeen verwachte overlijden van de jeug
dige Carlos II. Hij had geen begrip van de diepe, onverzoen
lijke ontstemming die hij met zijn „ondankbaarheid” en
„aanmatiging” in het gemoed van Lodewijk XIV gewekt had.
Blijken van koelheid waren er toch te over en de tarievenstrijd
verscherpte de verhoudingen nog.
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Aan de Engelse kant ontbrak het ondertussen ook maar al
te zeer aan warmte en ijver. In het voorjaar van 1670 bleek
dat zelfs ontstellend duidelijk bij de pogingen om de Triple
Alliantie uit te breiden door een opnemen van de Keizer.
jj)g toenadering van 1668 tussen Frankrijk en de Keizer had
geen stand gehouden en Lisola was weer ijverig doende.) Er
was bovendien ook met Engeland wrijving over economische
kwesties. Onderhandelingen over de oude geschilpunten in
Oost-Indië (de Engelsen botsten steeds weer op tegen de monopolieaanspraken van de Nederlandse Compagnie), over een
nieuwe kwestie van de behandeling der Engelse plantagebezitters in het door Zeeland verworven Suriname, hadden een
pijnlijk verloop, ’t Was om opheldering over Engeland’s bedoe
lingen te verkrijgen en tevens zo mogelijk de vriendschap te
versterken, dat Van Beuningen voor een zending daarheen werd
aangewezen; Johan Boreel werd nauwelijks voor vol aangezien1.
De Witt had tot die zending van harte kunnen meewerken:
hij verwachtte er minder van dan Van Beuningen zelf, maar
ten slotte wilden zij hetzelfde. Op het hevigst van de strijd over
de introductie in de Staten van Holland waren de Rotterdam
mers uitgevallen dat zij Van Beuningen’s reis beletten zouden,
want „iedereen wist dat het alleen was om zich daar aangenaam
te maken dat hij de belangen van de Prins zo sterk voor
stond” 2. Nu die zaak in het vaderland weer bijgelegd was,
kon het geen kwaad om de ideeënrijke man in de gelegenheid
te stellen te laten zien wat hij bereiken kon. Er is geen twijfel aan
dat hij zich bij de Engelsen op zijn welgezindheid jegens de
Prins liet voorstaan en dat hij meende de Engelse regering
langs die weg wezenlijk te kunnen beïnvloeden. Hij had trou
wens ook in de zaak van Suriname (Amsterdam kon licht wat
vlot zijn ten koste van een Zeeuws belang) concessies ten

!) Lefèvre-Pontalis, a.w., II, 33.
2) Nieuwsbericht (Frans), 23 Mei 1670, State Papers, 101, 53; bij
Goodison. In Bontemantel’s notulen (C. G. Smit, a.w., 136) zeggen de
Rotterdammers dat het bij voortdurende onenigheid „bespottelijk” zijn zou
Van Beuningen of iemand buitenslands te zenden.
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opzichte van de Engelsen doorgedreven 1. Om die beide rede
nen beval Temple hem inderdaad warm aan, en Arlington
antwoordde dat hij om de goede gezindheid jegens de Prins
van zijn stad Amsterdam te meer welkom zijn zou 2. Maar dat
waren lege betuigingen. Inderdaad stelde men zich al vantevoren tegen Van Beuningen’s erkende bekwaamheid en be
ruchte woordenrijkdom 3 schrap 4.
Of liever, vlak vóór hij aankwam, was de Engelse politiek
vastgelegd in de geest van de Koning. In een diep geheim,
waarin zelfs verscheiden ministers niet ingewijd waren, had
Karei II eindelijk dat verbond met Frankrijk kunnen sluiten
waarnaar hij al zo lang haakte. Van midden 1669 af was
het in voorbereiding; steun bij Karel’s openlijke overgang tot
het Katholicisme en een gezamenlijke aanval op de Republiek
waren van meet af aan de hoofdpunten geweest van bespre
kingen die aan de Engelse kant gevoerd werden door Arlington,
de man van de protestantse, de Nederlandsgezinde, de orangistische, de anti-Franse richting! De iste Juni 1670 werd te
Dover, onder bemiddeling van Karel’s zuster de Hertogin van
Orleans, ,,Madame” (vrouw van Lodewijk’s broer), die de
Koning daar gedurende een paar weken onthaalde, het verdrag
getekend.
Daarin werd in de eerste plaats vastgesteld dat Karei, zodra
X) Aldus Temple aan Arlington, 16 Mei 1670, State Papers 84, 186;
bij Good'ison.
2) 16 Mei O.S. 1670, Arlington’s Letters, I, 434.
6 Juni 1670 — beschreef Temple Van Beuningen aan
) Even later
Arlington nogmaals als „fort honneste homme, one that putts all the good
of his countrey” in het Engelse verbond „and who upon the Prince’s
occasions will deserve the good-will of our Courte”; maar hij voegde erbij,
dat hij „is not alwaies so willing to heare as to be hearde, and out of the
abundance of his reasonings is apt sometimes to reason a man to death”:
State Papers, 84, 186; bij Goodison. Zulke uitingen over Van Beuningen
zijn er verscheidene; Lionne b.v. aan de Franse gezant in Engeland (Colbert
de Croissy) : „c’est un grand hableur et pressant dans ses raisonnements”
(Mignet, Nêgociations relatives a la succession d’Espagne, III, 182).
4) Dat blijkt uit dezelfde brief van Arlington aan Temple (16 Mei O.S.),
waarin de aangehaalde vriendelijkheid voorkomt.
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hij het ogenblik gekomen achtte om zijn bekering tot het
Katholicisme wereldkundig te maken, tegen mogelijk verzet van
zijn onderdanen op een bepaalde hulp van Lodewijk zou kun
nen rekenen (over de omvang van het subsidie was in de
voorafgaande correspondentie veel te doen geweest). Vervol
gens dat hij met heel zijn macht Lodewijk steunen zou als door de
dood van Carlos II de Spaanse erfenis openviel (Karei had
aanvankelijk de Amerikaanse koloniën en Oostende voor Enge
land willen bedingen, maar daaromtrent was niets bepaald).
Dan kwam een artikel waarbij de twee Koningen afspraken
dat zij, op grond van hun ernstige grieven tegen de StatenGeneraal, „die zich zo dikwijls aan zwarte ondankbaarheid
jegens de stichters en scheppers van hun Republiek schuldig
gemaakt hebben en die zelfs de euvele moed gehad hebben
ach tot soevereine scheidsrechter over alle andere potentaten
op te werpen”, dezen gezamenlijk de oorlog zullen aandoen;
(een tijdstip werd niet bepaald, behalve dat dit ter keuze van
Lodewijk staan zou, zodra Karei zijn katholiciteit verklaard
had). Van alle veroveringen die op de Staten-Generaal gedaan
zouden worden, zou de Koning van Engeland voor zijn deel
genoegen nemen met het eiland Walcheren en Sluis met Cadzand. „En aangezien de ontbinding van het bewind der StatenGeneraal enig nadeel aan de Prins van Oranje, neef van de
Koning van Groot-Brittannië, zou kunnen toebrengen, en er
zelfs hem toebehorende plaatsen, steden en goevemementen in
de deling die men met het land voor heeft betrokken rijn,
wordt hierbij vastgesteld en besloten dat de genoemde heren
Koningen hun uiterste best zullen doen opdat de genoemde
Prins rijn voordeel vinde bij de voortzetting en het besluit van
deze oorlog, gelijk hierna in afzonderlijke artikelen zal worden
bepaald.” Al wat in de afzonderlijke artikelen bepaald werd
echter, was dat het voorgaande geen belemmering of vertraging
zou mogen vormen voor de gezamenlijke oorlogsverklaring en
oorlogvoering tegen de Republiek1. Er was in het verdrag ook
nog een artikel om de vrede van Aken te waarborgen: de Koning
1)
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Het verdrag is te vinden in Mignet, a.w., III, 187 vlgg.

van Groot-Brittannië mocht dat verdrag volgens de verplich
tingen voortvloeiende uit de Triple Alliantie handhaven. Van
het hele fraaie stuk is dat misschien de schijnheiligste passage.
De Triple Alliantie hield een verdrag van vriendschap met de
Republiek in, die Karei hier verried; en wat de vrede van
Aken, dat wil zeggen de integriteit van wat nog overschoot van
de Spaanse Nederlanden, betreft, ’t was een averechtse manier
om dat te waarborgen door Frankrijk aan het bezit van de
Noordelijke Nederlanden te helpen (om nog te zwijgen van
Carlos U’s mogelijke dood, voor welk geval Karei diens hele
erfenis aan Lodewijk beloofde!).
Karei had oorspronkelijk de verklaring van zijn bekering tot
het Katholicisme vooraf willen laten gaan. Lodewijk, bevreesd
dat Engeland hierdoor in een verwarring gestort zou worden,
die de gewenste vernietiging van de Republiek in de weg zou
zitten, trachtte daarentegen het oorlogsplan voorop te stellen.
In de praktijk ging het zo. Karei schrok, toen het erop aan
kwam, voor de uitdaging aan zijn onderdanen terug. Hoe
onmogelijk de verhoudingen waren, waarin hij zich bevond,
blijkt uit het spel dat hij met zijn minister Buckingham speelde.
Die was te protestants om hem in alles te kennen en te invloed
rijk en eerzuchtig om buiten alles gelaten te worden. De Koning
zond hem dus naar Frankrijk en verkreeg van Lodewijk dat
hij het hele verdrag nogeens overnieuw met hem liet sluiten —
het hele verdrag minus het artikel over het Katholicisme. Het
schouwspel van Buckingham, die zich daar verbeeldde geschie
denis te maken en uit wiens doodernstige onderhandelingen
voortkwam wat al lang op schrift stond, is enig in de diplomatie.
Maar zijn „traité simulé”, dat 31 December 1670 getekend werd,
was toch niet geheel zonder invloed: het hielp de oorlog als
doel van het verbond op de voorgrond stellen en het bepaalde
daar zelfs een datum voor, namelijk eind April of begin Mei
1672 (Lodewijk had de oorspronkelijke gedachte om in 1671 te
beginnen al laten varen, omdat het winnen van de nodige Duitse
vorsten meer tijd kostte dan hij gedacht had).
x)

Violet Barbour, Henry Bennet Earl of Arlington, 167.
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De Prins van Oranje zou dus, volgens het plan van de
koninklijke samenzweerders, zijn voordeel moeten vinden in
een oorlog die het op de machtspositie, neen op het bestaan
van de Noord-Nederlandse staat gemunt had. In een ontwerp
dat Karei al in December 1669 door rijn katholieke vertrouwde
Bellings had laten opstellen, kwam die eis het eerst voor, nage
noeg in de termen die ten slotte in het verdrag opgenomen
werden; één zinsnede werd als louter verklarend daaruit weg
gelaten, maar ons interesseert ze om het licht dat ze werpt op
de bedoelingen van de Engelse politiek. De Prins moest rijn
voordeel vinden — waarom? „Omdat men mag aannemen dat
het aanrien [crédit] dat men genoemde Prins en rijn aan
hangers daardoor geven zal, veel tot het succes van deze oorlog
bij zal dragen, althans zoveel wantrouwen en verdeeldheid
onder de Hollanders zaaien zal dat de verovering van het land
er sterk door vergemakkelijkt zal worden”.1 In een bespreking
die Colbert de Croissy korte tijd later met Arlington voerde,
werd dit nog wat gepreciseerd: „Weliswaar moet mijn Koning
zeer deel nemen”, zei Arlington 2, „in alles wat de Prins van
Oranje raakt, maar rijn voornaamste oogmerk met het inlassen
van dit artikel is toch geweest om de Prins en rijn partij af te
trekken van de belangen van het tegenwoordige bewind van de
Staten-Generaal, en onder hen verdeeldheid te stoken die het
succes van de oorlog ten goede komen zal”. 3 Men moet zeker
bedenken dat het in Karel’s belang was zomin mogelijk ijver
voor de Prins te doen blijken: Lodewijk kon anders (en hij deed
het al) de voordelen die voor de Prins bedongen werden, optel
len bij die voor Karei zelf en dan bezwaar maken tegen de
grote geldsommen die rijn koninklijke broeder ook nog uit hem
trachtte te persen. Toch springt in het oog dat de Engelse politiek
ten opzichte van Oranje zich hier naar het leven geschetst heeft.
1)

Mignet, a.w., III, 122.
A.w., III, 128.
*) Karei zei zelf nog iets soortgelijks tot de gezant: „dat die bepaling
geen moeilijkheid maken zou, dat hij ze slechts had doen inlassen om de
Prins te doen weten dat hij hem niet in de steek laat en om onenigheid
2)

onder de Staten te doen ontstaan” ; a.w.

406

Een middel om de Republiek te verzwakken en er verdeeldheid
te stoken, dat zag Karei in zijn neef en diens partij. Wat hij
bovendien van hem verwachtte, was dat hij zich, na tot de
ondergang van de Republiek meegewerkt te hebben, zou laten
gebruiken om wat ervan overschoot in Engeland’s belang te
besturen. Maar dat waren ambities die hij in dit stadium van
zijn onderhandelingen met Lodewijk niet op de voorgrond
plaatste. Later zou daarover een schikking getroffen moeten
worden.
Dat introductie en concluderende stem op Karei II niets ver
mochten, zal nu duidelijk zijn. Van Beuningen’s pogingen in
Engeland waren tot onvruchtbaarheid gedoemd. Er zou éen weg
opengestaan hebben: verbinding zoeken met het Parlement
buiten de Koning om en desnoods tegen hem. Maar om dat te
wagen moest de gezant een klaar inzicht in het gevaar gehad
hebben, en daartoe geraakte hij niet. Hij merkte de anti-Fransheid van de openbare mening wel degelijk op, maar vond daarin
een waarborg dat de regering niet tot afzonderlijke maatregelen
met Frankrijk zou kunnen komen. Arlington deed alle moeite
om hem om de tuin te leiden (uit vrees juist dat hij anders zich
dieper met de oppositie inlaten zou) en ofschoon allerlei ook
hem verontrustte — de zending van Buckingham in ’t bizonder —, hij bleef zichzelf met onschuldige uitleggingen paaien.
Intussen kwam hij met zijn onderhandelingen niets verder; noch
van insluiting van de Keizer noch van meedoen aan de tariefmaatregelen tegen Frankrijk wilde men in Engeland horen.
Daarentegen kwam men hem met klachten over geschriften en
penningen ter verheerlijking van de tocht naar Chatham en van
de vrede van Breda aan boord, die al erg op twist zoeken leken,
en De Witt werkte niet dan met tegenzin mee aan besluiten om
daaraan tegemoet te komen.
In Augustus was heel de situatie als met een bliksemschicht
belicht, toen Frankrijk het onafhankelijke hertogdom Lotha
ringen plotseling bezette en Engeland de daarop verdubbelde
aandrang der Staten om uitbreiding van de Triple Alliantie met
de Keizer bleef ontwijken. Temple’s positie was onder dat alles
door en door vals geworden. Toen hij die kwestie aan zijn
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regering bleef voorleggen, werd hij in September teruggeroepen;
het heette, slechts tijdelijk, en Lady Temple bleef achter; maar
in hun afscheidsgesprek 1 verheelden hij noch De Witt zich, dat
de Triple Alliantie doodkrank was; het was ondenkbaar, zo uitte
Temple zich toch nog, dat enige kroon een politiek zou volgen
zo vernietigend voor haar eigen eer en veiligheid als waarvan
men de Engelse nu verdacht... Evenveel waard als zijn stellige
verzekeringen bij het sluiten van de Triple Alliantie, — moet De
Witt bij die uitspraak bitter gedacht hebben, en het niet terug
keren van de gezant toonde wat men eraan had.
De pogingen om Engeland en Frankrijk te verzoenen werden
daarom niet minder ijverig voortgezet. Naar Frankrijk, waar de
oude Willem Boreel al in 1668 gestorven was, vertrok eindelijk,
in September, Pieter de Groot om er het gewoon gezantschap
waar te nemen; dat deze van harte in de onmisbaarheid van
de Franse vriendschap geloofde was geen bezwaar, maar dat
Amsterdam hem na het zo onaangenaam afgebroken pensiona
risschap „haatte” 2, was wel jammer. In ieder geval kon het bij
pogingen om de oude bondgenoten (die van 1662 en die van
1668) te behouden niet blijven. Ook Spanje, het hulpeloze, door
De Witt zo lang versmade Spanje, mocht nu niet meer ver
waarloosd worden: met grote moeite werd Van Beveming toch
nog overgehaald om zich daarheen te begeven; in December
vertrok hij.
Zo dreigend was sedert Augustus de toestand — als een
schip dat de storm ziet komen, beschreef De Witt het in de
Staten van Holland 3 —, dat men ernst begon te maken met
versterking van de weermiddelen. De onhandelbaarheid van
Amsterdam (en dat wilde zeggen van Valckenier), dat eerst een
belastinggrief uit de weg geruimd wilde hebben, veroorzaakte
veel tijdverlies. De Witt klaagde herhaaldelijk zijn nood bij Van
Beuningen, en deze deed inderdaad, van Londen uit, zijn best
om Valckenier tot rede te brengen. Zolang Holland het voor1)
Works, II, 164.
2) Brieven aan De Witt, W. H. GII, 486.
3) G. G. Smit, BontemanteVs Notulen ... 1670, 200.
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beeld niet gaf, was er van de andere gewesten weinig te ver
wachten, maar ook toen Amsterdam zich nog vóór het eind van
het jaar eindelijk geschikt had, haperde die hoogst nodige zaak
nog maanden lang op Zeeland; — maar daarop kom ik terug.

5
Willem in Engeland (Oct. ’jo—eind Febr.
"71); toenemende dreiging; Odijk houdt
bewapening op; De Witt’s wantrouwen.
Juist in die tijd van spanning bracht de Prins van Oranje zijn
lang uitgesteld bezoek aan het Engelse hof. In 1669 had hij dit,
zoals wij zagen, zelf een paar keer opgeworpen, in Maart 1670
zond Karei hem een uitnodiging x. Op dat ogenblik maakte
echter de zaak van de introductie in de Raad van State een
reis naar het buitenland onmogelijk, maar in Juni (toen was dus
het verdrag van Dover gesloten) herhaalde de Koning zijn
verzoek 2. De Douairière zag het plan met geen goede ogen aan,
blijkbaar omdat zij vreesde dat het de Staten van Holland nog
wantrouwender tegenover de Prins zou maken3; inderdaad
werd er al van intrigues die hij buitenslands beginnen zou, ge
mompeld 4. Maar de Prins verkeerde niet in een stemming om
zich van hulp, uit welke hoek die ook komen mocht, te laten
afschrikken. Zelfs met de Franse gezant, nu die geen vriend van
de Staten meer was, cultiveerde hij goede betrekkingen. Pomponne verzekerde hem in April dat de Hertogin van Orleans,
zijn tante, die toen op het punt stond naar Dover te gaan, daar
zijn belangen niet zou vergeten 5; en van zijn kant liet de Prins
r) Arlington’s Letters, I, 430.
2) A.w., 435.
s) Temple schreef dat zij „very littele favors his joumey into England,
and whether her opinions will advantage his affaires heere I cannot say”:
si April 1670: State Papers 84, 186; Goodison.
*) Nieuwsbericht 11 April 1670: „Les intrigues qu’il fera hors du
pais luy feroit aussy perdre des amys”: State Papers, 101, 53; Goodison.
5) Nieuwsbericht, 11 April 1670: Pomponne „a fait asseurer M. Ie
Prince que Madame aura des ordres particuliers pour luy dont il aura
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Pomponne in Juni weten dat een compliment van diens Koning
naar aanleiding van de inmiddels geslaagde introductie hem van
nut zou kunnen zijn: Lodewijk haastte zich zijn gezant op te
dragen de jongeman zijn warmste gelukwensen over te 'brengen,
en nog iets meer: de Koning voorzag (zo moest Pomponne
zeggen) „dat die eer maar een trede zijn zou om tot hoger te
geraken, namelijk tot de verheffing in hetzelfde gezag dat zijn
vaderen met zoveel recht en verdienste in de staat uitgeoefend
hebben, waartoe hij, de Koning, verheugd zou zijn te kunnen
bijdragen”. Ook dit vreesde de Douairière (en geen wonder)
dat een slechte indruk maken zou 1.
Als de Prins na de herhaalde uitnodiging van zijn oom toch
nog aarzelde om de reis naar Engeland te aanvaarden, was het
om een heel andere reden dan die zijn grootmoeder bewoog.
Hij was er bovenal op uit dat de Nederlandse opinie geen indruk
krijgen zou alsof hij 'bij de Koning van Engeland niet in tel was,
en dat zou het geval zijn indien men hem inzake zijn schuld
vordering geen genoegdoening schonk. Hij vroeg eerst Temple
om zijn mening: want, zo verklaarde hij, mislukking op dat
punt zou „zijn vrienden doen zien hoe weinig de Koning om
hem geeft, wiens belangstelling een grote steun voor hem zijn
zal in het verloop van zijn zaken hier”. 2 Temple durfde hem
niets verzekeren, en de Prins schreef daarop niet alleen aan
Sylvius maar zond zijn lijfarts Rumpf 3 naar Engeland om raad

sujet d’estre satisfait”; State Papers, iot, 53; bij Goodison. — Wicquefort
vermeldde dit naderhand in zijn geschiedenis en voegde eraan toe dat
de gezant hem een verandering in zijn fortuin en een onvermijdelijke
revolutie in de staat als gevolg van die besluiten aankondigde. Een der
gelijk bericht in het licht van latere gebeurtenissen opgesteld wekt natuur
lijk geen vertrouwen. Het nieuwsbricht van 11 April 1670, dat trouwens
minder ver gaat, is daarentegen volmaakt geloofwaardig.
t) Nieuwsbericht 10 Juli 1670, State Papers 101, 53; Goodison.
2) Would let „his friends see how little hee is considered by His Maty,
whose countenance will be a great supporte to him in the course of his
fortunes heere”; Temple aan Arlington, 17 Juni 1670, State Papers, 84,
186; bij Goodison.
s) Dezelfde die hiervóór, blz. 290, noot 5, vermeld is.
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te vragen aan Lord en Lady Arlington1. Behalve de vooruitzich
ten van zijn schuldvordering wilde hij graag weten of Van
Beuningen enige kans van slagen had, in het bizonder met zijn
onderhandelingen ten behoeve van de Oost-Indische Com
pagnie. Had die geen kans, dan zou zijn mislukking hem, Prins,
in opspraak kunnen brengen en dan zou hij liefst wegblijven tot
het gebeurd was; was de Koning daarentegen gezind om Van
Beuningen’s eisen in te willigen, dan zou hij integendeel graag
de eer ervan hebben: in dat geval zou men Van Beuningen
moeten zeggen dat hij tot ’s Prinsen overkomst wachten moest,
om zijn goede diensten in te roepen... Arlington betuigde 2
zijn diepe dankbaarheid voor het in hem gestelde vertrouwen,
wees erop dat Willem als prins van den bloede „zonder mirakel”
wel tot de troon zou kunnen komen en ook om die reden zich
nodig eens aan het Engelse volk vertonen moest, verzekerde nog
maals dat ’s Prinsen tegenwoordigheid de zaak van de schuld
zou kunnen voorthelpen, maar gaf geen hoop voor Van Beu
ningen’s onderhandelingen: de wijste partij zou dus zijn om het
bezoek uit te stellen tot October, wanneer die zeker zijn afscheid
zou bekomen hebben; de Prins mocht „een seer goet onthael
tegemoet sien, hetwelcke, sijns oordeels, Sijn Hooch* bij den Staet
ende gemeynte van de Geünieerde Provinciën aengenaem soude
maecken”.
Het besluit van de Prins was nu natuurlijk spoedig genomen.
Begin Juli al vroeg hij De Witt om zijn voorspraak bij de Staten
voor het nodige verlof. Dit werd grif gegeven. In de StatenGeneraal wilden enige provinciën de Prins verzoeken Van Beu
ningen in zijn onderhandelingen bij te staan en Van Beuningen
dus gelasten hem van alles opening te geven; De Witt kon Van
Beuningen echter meedelen dat de resolutie die ten slotte ge
nomen werd, door de Staten van Holland beschouwd werd als
louter „complimentair ende geensins eenige aanleydinge gevende
om den hoochgemelden heere Prince directelijck ofte indirectelijck in Uwer Ed.en [van Van Beuningen en Boreel namelijk]
1) Correspondentie van Willem III en H. W. Bentink, II, R. G. P.,
KI. S. 26, 26.
2) Rapport van Rumpf, a.w., 28 vlgg.
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negotiatie te intromitteren”.1 De resolutie nodigde de Prins uit
om „met sijn credyt ende goede officiën” de Koning vriend
schappelijk jegens de Staat te willen stemmen en in het algemeen
„het interesse van den Staet allenthalven ten besten” bij hem
„te willen appuyeren ende recommanderen”. Als de heren Staten
een blik in ’s Prinsen instructie voor Rumpf of in Temple’s cor
respondentie hadden kunnen slaan (ik zwijg nu nog van het
verdrag van Dover), dan zouden zij zo naief niet geweest zijn
om te menen dat de betrekking van Oranje met Stuart de
Engelse politiek ook maar een duimbreed in de richting van
Nederlandse belangen kon ombuigen; die betrekking kon enkel
maar dienen om de Prins bij het Nederlandse publiek de schijn
van invloedrijkheid te bezorgen en ondertussen de Engelse
regering een weg in onze partijstrijd te banen.
In October 1670 kwamen Sylvius en Lord Ossory, zoon van
de Hertog van Ormond, die nog vóór de Restauratie ook met een
dochter van Beverweert getrouwd was geweest, om de Prins te
halen. Hij nam van zijn kant een vrij talrijk gevolg mee: Zuylestein, zijn vroegere goevemeur, van wie de Staten van Holland
hem al lang niet meer gescheiden konden houden, Odijk en
Ouwerkerk, zoons van Beverweert (alle drie dus Nassaus met
een balk door hun wapen), en zijn jonge vriend Hans Willem
Bentinck, een Overijselse jonker; verder de oude Huygens
(een eind in de zeventig was die nu) als deskundige voor de
financiële onderhandelingen. Veel jongelui van stand kwamen
op eigen gelegenheid mee over2. Van Beuningen had zijn
afscheid nog niet bekomen, maar de Prins bemoeide zich met
hem en Boreel zo weinig mogelijk 3.
1)

Brieven van De Witt, W. H. G., IV, 93 ; de resolutie in noot 1 aldaar.
L. Sylvius, Historiën onzes tijds (vervolg van Aitzema; Aitzema was
in 1669 overleden), I, 133, noemt bij gelegenheid van de thuiskomst:
Brederode, Obdam, Van Zuylestein, twee baronnen van Gent, Van Valken
burg. Een aantekening van Wicquefort uit Januari, aangehaald bij zijn
Histoire, IV, 122, bericht dat veel van de „volontaires” bij het onver
wacht lang toeven van de Prins al terugkwamen.
®) Zeker wel niet om in Den Haag geen aanstoot te geven, zoals Japikse
veronderstelt, Prins Willem III, I, 167, maar om zichzelf niet met hun
tot mislukking gedoemde onderhandelingen te compromitteren.
2)
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KAREL II

Bijna vier maanden vertoefde de Prins in Engeland. Het
bezoek was een succes. Voor zijn financiën verkreeg hij werkelijk
enige genoegdoening, ofschoon ook nu nog de prestatie op verre
na niet beantwoordde aan de belofte. De uitdrukkelijke toeken
ning van de voorrang boven Rupert van de Palts bewees ook aan
het vaderlands publiek hoe hoog hun Prins in de wereld stond;
— Rupert trok het zich aan, en wilde Willem niet ontmoeten,
maar zonder onaangenaamheden van dien aard was het leven
in de zeventiende eeuw ondenkbaar. Verder ook van de kant
van het Engelse volk veel eerbetoon en veel ware belangstelling:
diner in de City, doctorsgraden in Oxford en Cambridge; en
overal, ook aan het hof, uitingen van bewondering voor de
eenvoud, de zelfbeheersing, de verstandigheid van de jonge man.
Arlington was bizonder warm1 — niet dat men veel hebben
zou aan het woord van een man die om de gunst van rijn
Koning te behouden al rijn overtuigingen binnenste buiten ge
keerd had en die juist in overleg met rijn vrouw, de freule van
Beverweert, aan de handlangster van de Franse gezant Louise
de Kérouailles de gelegenheid had geschonken om haar ver
overing van Karei in hun huis bij de renbaan van Newmarket
te voltooien; in ieder geval kon Arlington de Prins kennen,
want hij zag hem in Londen bijna dagelijks aan rijn tafel .
En Karei?
Zij vormden een merkwaardig contrast, de gemakkelijk
levende, vrolijk onverschillige, geestige, cynische oom, en de
stroeve, gesloten, in de diepte hartstochtelijke neef. Karei s
enige vaste maatstaf in het politieke was rijn wens om nooit
meer „op reis” te gaan. Toch hadden rijn „reizen hem tot die
in wezen on-Engelse figuur gemaakt: rijn neiging tot het
Katholicisme was die van een Europeër, onder de indruk van
het nog almaar door aanzwellen van de Contra-Reformatie.
het Katholicisme was in rijn ogen de godsdienst voor lieden van
stand en vooral voor koningen. Hij liet zich in die geest tot de
Prins uit: „van alle Protestanten sprak hij als een afvallige
1) In een brief aan Godolphin, gezant in Spanje; een vertrouwelijke
brief kan men dat nauwelijks noemen: Arlington s Letters, II, 312*
2) Barbour, a.w., 170 vlg.
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groep, onder elkaar verdeeld van het ogenblik af dat zij zich
van de grote gemeenschap afgescheiden hadden; hij vroeg hem
zich wat meer moeite te geven, die dingen wat beter te onder
zoeken en zich niet door zijn Hollandse stomkoppen te laten
leiden__ De Prins vertelde dit aanstonds over aan Zuylestein en
zij waren beiden verwonderd dat de Koning zo’n geheim — van
dat hij een papist was — aan zo’n jong iemand durfde toever
trouwen”. Dit is een veel later opgetekend verhaal van bisschop
Bumet1, die het van de Prins zelf zegt te hebben; en onmoge
lijk is het volstrekt niet. Het vindt een zekere bevestiging in wat
Colbert de Croissy 4 December aan Lodewijk berichtte,
namelijk dat Karei zeer voldaan was over de begaafdheid van
de Prins van Oranje, maar dat „hij zo’n hartstochtelijk Hol
lander en Protestant blijkt te zijn, dat ook al had Uwe Majesteit
zich niet verzet tegen de mededeling, zelfs gedeeltelijk, van het
geheim [van Dover natuurlijk], die twee redenen hem ervan
weerhouden zouden”. 2
Karei had van den beginne af aan zijn neef over het verdrag
van Dover willen inlichten3. Kort vóór Willem’s overkomst
had hij dit voornemen zelfs aan de Franse gezant te kennen
gegeven — hij had Willem de soevereiniteit over wat van de
Republiek zou overblijven willen voorspiegelen — en Lodewijk
had toen ernstig geprotesteerd 4.
!) History of his own times (ed. O. Airy), I, 495.
2) Dalrymple, Memoirs of Great-Britain and Ireland (l773)> H, 79;
in dat werk zijn voor het eerst uittreksels uit de correspondentie van de
Franse gezanten in Engeland met Lodewijk XTV afgedrukt; later meer in
Mignet’s Négociations enz.
3) Het artikel dat ik in mijn samenvatting van het verdrag vermeldde,
dat het bepaalde omtrent ’s Prinsen voordelen Karel’s oorlogsverklaring
aan de Republiek niet in de weg zou mogen staan, was door de Engelsen
slechts aanvaard als „afzonderlijk artikel” buiten het eigenlijk verdrag.
De verklaring daarvan kan alleen zijn dat zij er een slechte indruk op
de Prins en zijn vertrouwden van vreesden. 24 April 1670 schreef Colbert
de Croissy: „lis ont dit que eet adjousté (?) destruieroit entièrement le
bon effet de cette stipulation”: Br. Mus., Basquet Transcripts (afschriften
van Franse diplomatieke correspondentie uit Engeland), 3, 124; bij
Goodison.
4) Dalrymple, a.w., II, 4g.
4*4

„Een hartstochtelijk Hollander en Protestant”. De ontdekking
bracht geen verandering in Karel’s opzet om zijn neef en de
Oranjepartij aan de Engelse politiek dienstbaar te maken. Hij
geloofde ten eerste niet ernstig, en niemand van de ingewijden
geloofde ernstig (’t zou in 1672 blijken), dat de Prins zich als
het zover was met de Staten zou vereenzelvigen tegen wat zij
allen zo klaarblijkelijk zijn „belang” achtten. Maar buitendien
was de Prins, zoals wij gezien hebben en nog zullen zien, zolang
de onverzoenlijke anti-Nederlandsheid van de koninklijke poli
tiek hem verborgen bleef, van de Engelse hulp niet afkerig; en
in ieder geval bleef in ons land de tegenstelling, bleven de partij
haat en het wantrouwen, waarvan de Engelsen door Oranje aan
te moedigen profijt dachten te trekken.
Als De Witt eens geweten had dat Karei II die indruk van,
de Prins van Oranje gekregen had ? Maar in de Republiek legde
men in regeringskringen het lange wegblijven van de Prins bijster
ongunstig uit. „Zij zijn overtuigd”, aldus tekende Wicquefort
de 29ste Januari 1671 aan1, „dat hij er de staat heel slechte
diensten bewijst en dat hij doende is om de goede verstandhou
ding tussen Frankrijk en Engeland weer aan te knopen, opdat
die beiden voor zijn verheffing zouden kunnen werken”. Hoe
vals! en tegelijkertijd hoe begrijpelijk, als men zich Buat her
innert en zich indenkt in de bange spanning waarmee men in
Den Haag de zwarte wolken aan de internationale gezichts
einder waarnam. Zekerheid kon men over het verraad van
Karei II nog niet hebben. Maar op het eind van Februari ver
nam Pieter de Groot in Parijs bizonderheden over de onderhandelingen die in de afgelopen winter door Buckingham ge
voerd waren, en feitelijk wist men nu, als men ’t maar had
kunnen geloven, het voornaamste. De bedoeling, schreef De
Groot, zou zijn onze staat niet simpelijk de oorlog aan te doen
maar hem tot in zijn grondslagen te ondermijnen en de ganse
constitutie van de regering omver te werpen. „Dese voet heeft
men hier geoordeelt te moeten nemen, om nyet alleen geen
jalousie maer oock genegentheyt in den Coning van Engelandt
l)

Histoire des Provinces Unies, IV, noot bij blz. 12a.
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te verwecken ende als tot een gemeen interest te ruïneren de commerciën van een staet, die alle de negotie tot ach treckt en alle
coninghen de wet wil stellen; om hetwelke met succes tegen te
gaen men meent het sekerste te sijn, dat men de Republicq in
een Souverainiteyt verandert ende die stelle in handen van den
Prince van Oraigne, die, daerdoor aen syn promoteurs geobligeert sijnde, vertrouwt wert ach met derselver interesten te sullen
voughen”.1 Men had De Groot verder verzekerd dat de Koning
van Engeland een verzoek om de verheffing van de Prins als
aanleiding tot de breuk gebruiken zou. — „Niet gansch gelooflijck — maer echter dient oock niet t’eenemael in de windt ge
slagen te worden”, was De Witt’s oordeel over het hele bericht2.
De ganse zomer van 1671 verstreek zonder dat de dreiging
losbarstte. Lodewijk kon zich nog niet afmaken van zijn arbeid
aan dat diplomatieke netwerk dat hem nooit te hecht of te inge
wikkeld werd, en putte zijn troepen in schijnbewegingen en
loopgravenarbeid uit; zelf maakte hij een reis naar Duinkerken
en zijn nog nieuwere aanwinsten in Vlaanderen, onheilspellend
dicht in de buurt. De tarievenoorlog woedde voort; in ’t begin
van het jaar hadden de Staten werkelijk het verbod van Franse
brandewijn ingevoerd, later werden zelfs de „koele” wijnen ook
verboden, maatregelen die toonden dat men zich van Colbert
niet alles liet welgevallen. Wat Engeland betreft, in het voor
jaar moest Karei komedie spelen om van zijn Parlement geld
los te krijgen: trouw aan de Triple Alliantie werd toen opeens
weer verkondigd. Maar in de zomer werd het in de Republiek
als een slecht teken verstaan, dat Temple’s terugroeping nu
definitief werd, en een ware schok gaf zelfs een incident op de
grofste wijze uitgelokt door het koninklijk jacht the Merlin dat
Lady Temple thuis kwam halen en dat aan de Maasmond
dwars door De Ruyter’s vloot heenvarend met scherp schoot,
toen de Nederlanders niet aanstonds de vlag streken; dat werd
nu in Engeland uitgebuit om stemming te maken, en begin
Januari 1672 kwam Sir George Downing, als de beste twist1)
2)
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Brieven aan De Witt, W. H. G., II, 542 vlgBrieven van De Witt, W. H. G., IV, 161.

zoeker die men vinden kon weer uit zijn financiën gehaald,
satisfactie vragen. Zelfs toen bleef men in de Republiek nog
onzeker over wat van Engeland te wachten stond, terwijl nie
mand meer twijfelde of Frankrijk zou in ’t voorjaar een aan
val doen.
Maar al op het eind van 1670, wij zagen het, had men
begrepen dat wapening noodig was, en inderdaad was de vloot
in 1671 onder De Ruyter paraat en werden de garnizoenen van
de Rijnvestingen in het Keulse en Kleefse versterkt. Maar men
herinnert zich1, dat het moeite gekost had om de vereiste
consenten los te krijgen. Amsterdam had zich nog op het eind
van 1670 geschikt; en Amsterdam gaf De Witt nu zelfs geheel
geen zorg meer, want bij de gewone Februari-verkiezingen van
1671 kwam de partij van Valckenier ten val. De verschillende
groepen in de Oud-Raad, wier leiders door hem beledigd of
verongelijkt waren, hadden zich aaneengesloten; „veel heren” 2
namen ook aanstoot aan de toon die Valckenier en de zijnen
tegen De Witt aansloegen, ’t Was waarlijk „een eclips van de
zon”. 3 Van Beuningen, die zijn lot aan de leiding van Valcke
nier toevertrouwd had, liep het burgemeesterschap mis; Valcke
nier werd voor drie jaar in Gecommitteerde Raden benoemd,
voor een man van zijn ambities een soort ballingschap; in
Februari 1672 nam hij aan de verkiezingen zelfs geen deel, en
de candidaten van zijn tegenstanders kwamen er met algemene
stemmen. Die stadhuisomwenteling wilde nog niet zeggen dat
De Witt nu een zeer vertrouwelijke correspondentie met Am
sterdam ging onderhouden of dat hij op de stad kon rekenen;
maar hij was tenminste bevrijd van de hatelijke en tomeloze
oppositie van Valckenier.
Maar het grote struikelblok voor de 'bewapening van 1671
vormde Zeeland. In Februari had dat gewest nog altijd niet
toegestemd in de nodige uitgaven, en vanwaar, in weerwil van
„alle bedenckelijcke officiën”, die traagheid? Alles hokte op de
drie stemmen van de Eerste Edele en de vazalsteden Vere en
*) Hiervóór, 408 vlg.
2) Bontemantel, Regeering van Amsterdam, W. H. G., II, 157.
s) A.w„ II, 168.
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Vlissingen. Het werk van Odijk! Volgens een nieuwsschrijver 1
pleegde die enkel chantage om een kolonelsplaats voor een
vriend te verkrijgen. Maar het moet op De Witt met dat al een
uiterst ongunstige indruk gemaakt hebben, en hij kan de Prins
van Oranje, die op het eind van Februari in Den Haag van
zijn Engelse reis thuis kwam, bijna tegelijk met De Groot’s brief
met onthullingen uit Parijs, niet dan met nog dieper argwaan
beschouwd hebben. De Prins gedroeg zich overigens voorbeeldig.
Hij verzekerde De Witt2 *dat de zaak hem volkomen onbekend
geweest was, maar onmiddellijk nadat hij erover ingelicht was 8,
had hij een bode naar Odijk gezonden om hem te gelasten zich
met de vazalsteden bij de vier „grafelijke” (of soevereine)
steden aan te sluiten; hetgeen geschiedde.
Zou dan ten slotte dit incident (al kan het De Witt’s bewon
dering voor de keuze van de vertegenwoordiger als Eerste Edele
niet vermeerderd hebben) niet iets van zijn wantrouwen tegen
de Prins hebben weggenomen? Wij die de vertrouwelijke brie
ven van de jongeman lezen kunnen, weten dat hij werkelijk,
zoals zijn oom al ontdekt had, in de spanning tussen Engeland
en de Republiek zich aan de Nederlandse kant voelde staan.
Aan Arlington drukte hij zijn bezorgdheid uit4 *over
* * de terug
roeping van Temple. Aan Ossory: „Ik hoop dat de Koning
ons” (het ons is welsprekend) „niet zal verlaten en dat hij de
verdragen die hij met de heren Staten gemaakt heeft, zal hou
den”; dit in de zomer van 1671; het volgende waarschijnlijk
1)

6 en 17 Febr. 1671 : State Papers, 101, 54; bij Goodison.
2) Brieven van De Witt, W. H. G., IV, 160.
3) Vermoedelijk door zijn grootmoeder, die hem gewaarschuwd zal heb
ben voor de slechte indruk die het geval maakte: de in noot 1 vermelde
nieuwsschrijver beweert dat de Prins pas handelde na vermaningen van
de Douairière: 6 Maart 1671, als boven bij Goodison. Uit De Witt’s brief
blijkt echter, dat hij zeer snel optrad en nog vóór De Witt er hem om
verzocht had: Zaterdag 28 Februari kwam hij in Den Haag zonder ergens
van te weten (ofschoon hij door Zeeland gereisd was, maar „in grooten
haest”), Zondag 1 Maart ging zijn bode.
4) „J’ay esté marri d’apprendre par la lettre que vous avez pris la peine
de m’escrire que sa Majesté a rapellé M. Temple; j’ay peur que cela n’est
un méchant signe”; State Papers, 84, 187; bij Goodison.
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tegen het eind van het jaar: „Men twijfelt hier sterk of gij tot
onze vrienden zult behoren; ik hoop niettemin zeer van wel”.1
Het lijkt haast of Willem’s Engelse reis hem sterker van zijn
Nederlander-zijn bewust gemaakt had; ’t gevaar waarin het land
verkeerde, deed dat zeker. En toch was hiermee alles niet ge
zegd ; toch waagde de Prins bij het naderen van de crisis, en
terwijl tegelijk tussen de zes gewesten en Holland, en binnen
Holland, weer om zijn verheffing tot Kapitein-Generaal gestre
den werd, een stap, die eveneens voor De Witt verborgen bleef,
een allerbedenkelijkste stap zonder enige twijfel, en waarin De
Witt, zo hij hem gekend had, de bevestiging van zijn vrezen en
de rechtvaardiging van zijn pogingen, zelfs toen nog, om de
Prins klein te houden gezien zou hebben.

6
Aandrang om Willem Kapitein-Generaal
te maken; Enkhuizen’s voorstel (4 Dec.
*71) ; De Witt’s verzet.
De heersende opinie in den lande was ontegenzeggelijk, dat
men alles doen moest om Engeland te verzoenen en dat al wat
voor de Prins gedaan werd daartoe strekken zou. De Groot’s
bericht dat de Engelse regering om ’s Prinsen verheffing vragen
wilde — de Franse gezant verkondigde dat trouwens openlijk 2,
zeker met de bedoeling om het twistvuurtje aan te stoken —
had op De Witt geen andere uitwerking dan dat hij er zich
meer dan ooit schrap tegen zette. Dat was het parool dat van
de Vrijheidspartij nu uitgegeven werd: geen buitenlandse
inmenging! 3 Maar het ontzettende gevaar van een oorlog met
x) Correspondentie van Willem III en H. W. Bentinck, II1, R. G. P.,
KI. S. a6, 37 en inlas bij 39.
2) Nieuwsbericht 13 Januari 1671, State Papers 101, 54; Goodison.
8) „Depuis que 1’on est icy prévenu de 1’opinion que 1’Angleterre a
voulu stipuler quelque chose & 1’avantage de M. Ie Prince d’Orange, la
Hollande s en esloigne tout a fait, et c’est la raison pourquoy 1’on envoya
ordre a M. Boreel, il y a quelque temps, que si les Ministres de 1’Angleterre

4!9

de twee grote koninkrijken tegelijk, en dat zonder bondgenoten
— want aan alle kanten versperde de Franse diplomatie de
weg —, woog bij de meesten zwaarder, ’t Is waar dat Van
Amerongen niet onhoopvol uit Berlijn berichtte omtrent de
voornemens van de Keurvorst, en Van Beveming kwam uit
Spanje ten slotte met een alliantie terug; maar al was er te
Brussel in Monterey nu ook een krachtig goevemeur, wie zou
van dat armzalig Spanje veel verwachten? In de Staten-Generaal deed Gelderland al in Mei een voorstel om de Prins tot
Kapitein-Generaal te benoemen; de Pruis was zelf in Arnhem
geweest om zijn aanhangers aan te sporen. Maar Holland wist
gedaan te krijgen dat het voorstel zelfs niet in behandeling ge
nomen werdx, met een beroep op de Acte van Harmonie,
waarbij de provinciën immers afgesproken hadden van de zaak
niet voor de Prins zijn 23ste jaar bereikt had, te reppen.
In de staatsvergaderingen was dat een hinderpaal. Erbuiten
niet. Driftiger dan ooit werd de begeerte van de gemeente dat
de Prins benoemd mocht worden. Al zijn heil stelde men daarin.
De vrees voor Engelse inmenging maakte geen indruk. Veeleer
schreef men de tegenstand van de Staten van Holland aan
heimelijke Fransgezindheid toe2. Niets kon onbillijker zijn.
Pieter de Groot schreef aan De Witt met een wezenlijke ver
bittering over zijn bevindingen aan het Franse hof. Hij opperde
zelfs dat mm goed zou doen tegen het komende conflict de
Hugenoten voor zich te winnen, een machtige groep, en die
door de totalitaire politiek van Lodewijk meer en meer tot
wanhoop gedreven werd; hij trad in een uiterst vertrouwelijke
en voorlopige bespreking met Schomberg, een Duits vorstje en
prétendoient stipuler quoique ce soit k 1’occasion de la plus estroitte
alliance, il eust i déclarer que 1’on n’en feroit rien”; 12 Juni 1671, nieuws
bericht, State Papers, 101, 54; bij Goodison.
1) Vandaar blijkbaar dat het feit in de staatsresolutiën niet opgetekend
staat en aan onze historici onbekend is gebleven; in Van der Goes’ Brief
wisseling, W. H. G., ontbreekt het toch niet aan (incorrecte) toespelingen.
Japikse echter meent dat Gelderland pas in November de zaak opwierp.
Prins Willem III, I, 174. Mijn bizonderheden zijn ontleend aan nieuws
berichten in State Papers, 101, 54, bij Goodison.
2) Briefw. van de £ebr. Van der Goes, W. H. G., II, 289, 321.
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generaal in Franse dienst, die door de toenemende Katholieke
onverdraagzaamheid van het regiem zijn toekomst bedreigd
voelde: zou dat geen man zijn om in de plaats van Wirtz te
stellen, die aan heengaan scheen te denken? Hier kwam niets
van: Wirtz bleef (Schomberg ging later in Engelse dienst en
werd door Koning Willem Engels hertog gemaakt), maar het
toont — als éen uit veel bewijzen —, hoe zelfs de felste Loevesteiners tegenover Frankrijk zo goed als tegenover Engeland, en
met een beroep, nu de omstandigheden ertoe leidden, op het
Protestantisme, ’slands onafhankelijkheid wilden handhaven.
Maar ondertussen werd hun positie tegenover de Prins van
Oranje al zwakker, en niet het minst door de houding van
diezelfde Wirtz, die zij indertijd in het land gehaald hadden 1
en die nu óok de Prins als Kapitein-Generaal boven zich wilde
hebben. Hij zag anders geen licht. Heel het officierscorps ver
langde het. Alleen dan kon er vertrouwen komen. Dat was ook
het gevoel van het volk. De hoop om de vrede met Engeland
nog te kunnen bewaren was maar éen bestanddeel van de stem
ming. Onder Oranje zou alles goed gaan — zo dachten de
mensen 2, dan eerst zouden zij hun zware belastingen blijmoedig
opbrengen 3.
Op den duur kon de Hollandse regentenstand, zelf geschokt,
neergedrukt door de verantwoordelijkheid, verdeeld, daar geen
weerstand aan bieden. 4 December 1671 kwam Enkhuizen in
de Staten van Holland met het voorstel dat Holland een half
jaar tevoren nog van Gelderland niet had willen horen.
Er is iets heroïsch in de onverzettelijkheid waarmee tegenover
dat afglijden onder de druk van overweldigend gevaar en van
algemeen volksverlangen De Witt het eenmaal beslotene trachtte
te handhaven. Hij kreeg het al dadelijk met zijn eigen college
*) Vgl. hiervóór, 362, en een opmerking a.w., II, 304.
2) „Daer synder die menen dat de saecken hier niet wel sullen gaen,
voor dat de Prins credyt sal hebben” : a.w., II, 263.
*) Dit vermeldt De Witt zelf in zijn opsomming van de „argumenten
van veel uitterlycken glimp en schijn” der voorstanders van de benoeming:
Brieven, W. H. G., IV, 178.
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van Edelen te stellen, anders zo Staatsgezind als de besten,
maar nu neigden alle vijf de aanwezige heren, en drie daarvan
met „chaleur”, tot instemmen; hun pensionaris gaf hun
„modestelyck” in bedenken het gewichtige punt niet zonder
raadplegen van „de volle orde ’ te beslissen, en zo kon hij
’s middags de Statenvergadering binnengaan zonder dat het
eerste lid zich nog gebonden had. In de Statenvergadering
waarschuwde hij vervolgens ernstig tegen het voorstel. Even
verkeerd als het in 1665 geweest was „een sieck ende impotent
admirael” (Wassenaar-Obdam) en „een oude ende al te facil
heer” (Johan Maurits) voor legerhoofd te kiezen, zou het nu zijn
’slands fortuin aan „een jong ende onervaeren cheff” toe te
vertrouwen; maar afgezien daarvan, het voorstel van Enkhuizen
was strijdig met wetten en resolutiën en hij Raadpensionaris
door zijn instructie weerhouden er omvraag op te doen, „veel
min eenige conclusie te formeeren . Het bleef toen bij ver
klaringen dat men er zijn principalen op raadplegen zou of wel
(nog meer in De Witt’s geest) dat men gezien de wetten en
resolutiën geen vrijheid had er advies over uit te brengen. Maar
vóór de zaak nu in de onderscheiden vroedschappen behandeld
werd, kwam ze eerst nog in het zogenaamde Groot Besogne, een
comité-vergadering van de Staten waar acht kleine steden buiten
gesloten bleven, maar waar met Edelen en tien grotere steden
ook Gecommitteerde Raden en de Secretaris van het Noorder
kwartier verschenen. Die laatsten, als allen voor hun personen
sprekende, adviseerden, zoals De Witt het uitdrukt, tegen de
wetten en tegen zijn herhaalde waarschuwingen en vertogen in,
de aanwezige Edelen en gedeputeerden van Haarlem, Leiden,
Amsterdam en Enkhuizen insgelijks; alleen Dordt, Delft,
Gouda, Rotterdam, Alkmaar en Hoorn wensten zich te houden
aan de Acte van Harmonie en de Prins enkel in politieke kwa
liteit, met sessie onder de gedeputeerden, te velde zenden.
Maar De Witt voorzag al, dat Gouda en Alkmaar in de volle
vergadering zouden omslaan en zes van de acht kleine steden,
wist hij, hélden mede naar die zijde.
Dat Amsterdam hem in de steek het, in weerwil van het
wegvallen van Valckenier’s invloed, was fataal. In de vroed422

schap werd 16 December ten gunste van ’s Prinsen benoeming,
op een daartoe te ontwerpen instructie, besloten. Bontemantel,
groot bewonderaar en aanhanger van de Raadpensionaris,
stemde mee vóór en heeft ons een samenvatting van zijn
redenen nagelaten: „om Engelant en Brandenburch aan de
hant te crijgen; dat de militie seer tot den Pryns sijn geneegen;
dat gesyt wiert, dat den veldmaerschalck Wirtz seer inclineert
om onder een capityn-generael te velde te gaen; dat de ge
meente daerom roept; dat de ses provintiën gestaedich daerop
insteeren en dat de Gecommitteerde Raeden van byde de quartieren van ’tselfde advys sijn ende de aensienelyxste leeden van
Hollant haer daervoor al hebben verklaert”; daar voegde een
ander lid nog bij: „dat het de predicanten aengenaem sal
weesen”.1
De gedachte dat men door een verheffing van de Prins Enge
land „aan de hand zou krijgen” was, wij weten het, een illusie.
Maar zij was wijd verbreid. Boreel bleef uit Londen verzekeren,
net als Van Goch indertijd, dat de benoeming de beste uit
werking hebben zou 2. Van Beuningen die het in 1670 gedacht
had, dacht het nog 3, en ook Van Beveming: een plan bestond
voor een nieuw bizonder gezantschap naar Engeland, en
niemand wou zich daarvoor laten vinden als niet eerst dat
bewijs van goedgezindheid aan de Koning van Engeland ge
geven was. Dat bericht Sylvius 4, die in Januari van een zending
naar Brandenburg door de Republiek terugkeerde. Downing
1) Resolutiën Raad, in Brieven van De Witt, W. H. G., IV, 217 noot.
2) Hij schreef weinig en niet zeer vertrouwelijk aan De Witt, maar ook
hem gaf hij b.v. Febr. '71 die verzekering: Brieven aan De Witt, II, 595.
3) Hij had het b.v. met veel nadruk betoogd in zijn verslag na zijn be
zoek aan Engeland, begin '71 : Lefèvre-Pontalis, a.w., II, 105.
4) „L’on ne doute pourtant point que 1’on ne trouve quelque expédient
pour achever cette affaire k la satisfacdon de son Altesse, Messrs les Etats
espérant par ce moyen-lk de faire cognoistre au Roy qu’ils sont disposez
k luy donner toute sorte de sadsfaction sur ses demand'es, n’y ayant personne qui aye voulu accepter 1’Ambassade qu’ils destinent pour 1’Angleterre
sans que ceste affaire ne soit auparavant achëvée”: State Papers, 84, 188;
19 Jan. '72; bij Goodison; hetzelfde bericht een nieuwsschrijver 22 Jan.,
State Papers, 101, 55; aldaar.
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was er toen al, en diens secretaris schreef met voldoening over
de geestdrift die de Prins op een reis overal had ontmoet: „we
doubt not of a successful issue”, oordeelde hij over de zaak van
het Kapitein-Generaalschap x.
De F.ngplspn zagen werkelijk niets liever, ofschoon ze daarom
hun oorlogsplannen niet opgaven en zich dus ook wel wachtten
rechtstreeks om de verheffing te vragen: ’t zou hen in ver
legenheid gebracht hebben als hun verzoek, gelijk te verwachten
viel, geestdriftig toegestaan was 12. Downing, in wiens instructie
de Prins en zijn partij zelfs niet genoemd worden, deed niets
dan ruzie maken. Hij verzekerde Arlington dat de Oranjepartij
de Koning ter wille zijn wilde op het punt van de vlag 3, maar
hij liet zich weinig met hen in: ’t was hem om een breuk te
doen, zoals Arlington trouwens met ronde woorden in het
Committee of Foreign Affairs verklaarde: „our business is to
breake with them, and yet to lay the breach at their doore”. 4 *
Evenzo wilde Downing zijn relaties met de Oranjepartij niet
nodeloos in gevaar brengen. „Wees zo goed ervoor te zorgen
dat ik ’s Konings schrijven om mij terug te roepen ontvangen
mag”, zo drong hij al tegen het eind van Januari bij Arlington
aan 6 (angst om weer door de oorlog overvallen te worden was
zeker wel zijn eigenlijke reden6): „opdat ik mijn aanzien
[credit] bij het gematigde deel van de regering hier, bij het leger
en de gemeente behouden mag: met die alle zal ik, als de ge
legenheid zich voordoet, Zijne Majesteit nog diensten kunnen
bewijzen”.
Wat de zaak van het Kapiteinschap-Generaal betreft, stond
1)

Bij Goodison.
2) In de later, blz. 431, vermelde brief van Karei II aan Willem III,
verklaart de Koning zijn werkeloosheid uit de vrees dat hjj met openlijke
aandrang Willem’s kansen geschaad zou hebben; die voorstelling is klaar
blijkelijk onoprecht.
8) Dat wordt trouwens bevestigd door De Witt: Brieven, W. H. G.,
IV, 179; Boreel drong er voortdurend op aan.
4) Barbour, a.w., 183.
B) State Papers, 84, 188: ontvangen 19 Januari O. S. 1673; bij
Goodison.
6) Keith Feiling, a.w., 340.
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De Witt, na de besluiten in de vroedschappen, op het eind van
het jaar in de Staten van Holland met een kleine groep getrou
wen: Dordt, Delft en Rotterdam vormden er de kern van;
verder Hoorn, Den Briel en Monnikendam; een minderheid
van zes tegen dertien. Maar door zich te blijven beroepen op
de Acte van Harmonie kon de Raadpensionaris, die de besluiten
van de vergadering opmaken moest, betogen dat in dit geval
de minderheid een eenparig genomen „wet” verdedigde en dus
niet overstemd mocht worden. Zijn macht om tegen te houden
was nog groot. En hij gaf geen kamp.
Zijn hartgrondige verachting voor de volkswaan was De
Witt’s kracht; ofschoon het ook zijn zwakheid was. Zij werd
alleen overtroffen door zijn verachting voor regenten laf genoeg
om eraan toe te geven.
„De geaffectionneerden tot den heere Prince van Oraigne”,
had hij io December aan De Groot geschreven 1, „ende oock
vele goede patriotten, die Godt de Heere juyst met de grootste
standtvastigheydt ende couragie niet en heeft gewaepent” 2, be
togen openlijk dat de staat de macht van Frankrijk niet alleen
weerstaan kan en dat er geen kans meer is dan ofwel ten prooi
aan Frankrijk te worden ofwel „sich te werpen in de armen van
Engelandt”, dat onze verdediging wel op zich nemen zou als
wij maar uit eigen beweging de Prins Kapitein-Generaal
maken. „Ick bekenne gaeme”, aldus De Witt, „dat remedie
arger te houden als het quaedt selve”. Wat bedoelde hij? Hij
dacht zeker aan de Vrijheid die door vorige Prinsen van Oranje
belaagd was; dat regenten en Hollanders zelf „de grondslach
tot haere slavemye” 3 wilden helpen leggen, dat ging zijn begrip
te boven. Maar hij bedoelde ook en vooral (heel de samenhang
van de brief bewijst het), dat men door zo aan Engeland toe
te geven de onafhankelijkheid van het land prijs geven zou. Hij
droeg De Groot dan ook op om nogmaals aan de Franse regering
voor te houden (de brief van de Staten-Generaal aan de Koning,
l) Brie ven van De Witt, W. H. G., IV, 177.
-) Hij onderscheidt dus tussen Prinsgezinden en bang geworden Staatsgezinden.
8) Brieven van De Witt, W. H. G., IV, 219.
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die de gezant meteen ter overhandiging kreeg en waarin zij hem
nederig vroegen wat de oorzaak van zijn misnoegen zijn mocht,
was een gerede aanleiding), dat zij zelf door de politiek die zij
volgde de Republiek tot een Engelse vazalstaat maken zou: nog
had hij de hoop niet opgegeven, dat dit vooruitzicht de Fransen
tot inkeer brengen zou.
Illusie, ook dat. En De Witt begon toch al spoedig te be
grijpen, dat hij tegenover zijn binnenlandse moeilijkheden met
enkel afwijzen er niet kwam. In de vertrouwelijke brieven die
De Groot hem schreef, kan men nagaan hoe een representatief
Staatsgezinde door de omstandigheden werd aangedaan. Zijn
eerste reactie was minstens zo scherp als die van De Witt zelf:
de promotie was immers wat Frankrijk en Engeland onderling
beraamd hadden, geef hun dat en ze zullen méér willen „ende
onse gansche regieringe bouleverseeren” 1: dat is hun doel;
zolang onze republikeinse regeringsvorm bestaat, kunnen zij op
onze staat niet gerust zijn; wat valt er overigens van „een veld
heer van twee-en-twintig jaren” (’t was inderdaad nog maar
een-en-twintig!) te verwachten! laat ons op God vertrouwen,
die ons nooit verlaten heeft. Maar veertien dagen later sprak hij
anders. Gesprekken met Franse ministers waren weer teleur
stellend geweest; De Groot begreep nu dat men er tegen de
Prins van Oranje het oude bezwaar niet meer had; integendeel,
men rekende door éen hooggeplaatst persoon te corrumperen,
de staat gemakkelijker baas te kunnen worden; weldra zou de
Koning de brief van de Staten op de hooghartigste wijze drei
gend beantwoorden. En zo schreef De Groot nu dat men zich
de benoeming wel zou moeten getroosten, mits Engeland daar
door verzoend werd; ’t was gevaarlijk, zeker, zich ’sPrinsen
bevordering zo te laten afpersen, maar hij was toch niet onder
te houden, dan was het maar beter het met goede gratie te
doen...1
Men was in Holland toen al begonnen met het ontwerpen
van een instructie; dat was in overeenstemming met het besluit
van Amsterdam, en op zichzelf niet tegen de Harmonie: daar
*)
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Brieven aan De Witt, W. H. G., II, 551 J 582.

kon De Witt dus niets op tegen hebben, vooral waar de Staten
vastgesteld hadden dat in die instructie de Harmonie geëerbie
digd worden moest1. De strijd concentreerde zich nu om de
bepalingen van de instructie, en met veel hevigheid: Dordt,
Delft en Rotterdam tegen Haarlem en Leiden: de eersten wilden
natuurlijk beperkingen, de laatsten meer ruimte van bewegen
voor de nog niet benoemde Kapitein-Generaal. De instructie
viel meer in de geest van de beperkers dan in die van de
Prinsevrienden uit; niet alleen werd de onverenigbaarheid van
het militaire ambt met de stadhouderlijke waardigheid er in uit
gedrukt, die dus ook door de te benoemen persoon zou moeten
worden bezworen, maar er werd nog in bepaald, dat hij geen
pensioen zou mogen trekken van, of enigerlei dienst houden tot,
een buitenlands vorst; verder werd hij bij de uitoefening van
zijn ambt geheel aan het goedvinden van de Gedeputeerden der
Staten-Generaal onderworpen: zijn jeugd wettigde dat vol
komen ; wat evenwel een allerongelukkigste regeling blijken zou,
was dat het recht van patenten [van het verplaatsen van
troepen] niet alleen aan hem onthouden werd (daar speelde de
herinnering aan het misbruik door zijn vader ervan gemaakt
nog steeds doorheen), maar dat (volgens de bepalingen trouwens
onder de verse indruk van de aanslag op Amsterdam door de
Grote Vergadering van 1651 vastgesteld) elke provincie dat op
haar eigen territoor zou uitoefenen. En als die instructie door
de andere gewesten bekrachtigd was, zo besloten de Staten van
Holland de 19de Januari eenparig, dan wilden zij meewerken
aan een benoeming tot Kapitein-Generaal voor éen veldtocht 2.
1) „Met behoorlyke cautelen tot preservatie van ’s Lands veiligheid en
vryheid, en specialyk met insertie van de cautelen daartoe albereids vast
gesteld in de Acte van Harmonie den 31 Mey 1670 bij onderlinge overeenkoominge van de Provinciën ter Generaliteit gearresteert”; Resolutïên Hol
land, 1671, 735; 12 Dec.
2) Resolutiën Holland, 1672, 87. — De herinnering aan 1650 als ver
klaring van het vasthouden der Staten van Holland aan de patenten vindt
men b.v. in een anti-Staats pamflet van na de omwenteling (ongeveer mid
den Aug. 1672) Vriendepraetjen over het Eeuwig Edict, Kn. 10333: men
gunde de Prins niet „de patenten in sijn gewelt te hebben, die sijn vader
soo misbruyckt heeft”.
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De inschikkelijkheid van de Prinsevrienden stemde De Witt
niet zachter: zij willen enkel tot de benoeming geraken, gromde
hij, en dan zal zich de benoemde van de beperkingen niet veel
aantrekken ...1 Maar de andere gewesten — of liever, de Prins
zelf! was niet zo inschikkelijk: hij liet verstaan dat hij die voor
waarden niet aannemen kon, en Holland stuitte ter Generaliteit
dus op verzet. De Prins had zeker éen deugdelijke reden, ’t Was
gevaarlijk, en het was onbillijk te verlangen, dat hij heel zijn
reputatie op het spel van éen veldtocht stellen zou (en van éen
welks vooruitzichten niet te gunstig waren!)2. Na de moeizame
discussies tussen de leden van Holland onderling moest nu dus
tussen Holland en de zes gewesten overnieuw onderhandeld
worden.
7

Willem’s geheime aanbieding aan Karei II
(Jan. ’J2) ; veronachtzaamd.

En op dat ogenblik nu, terwijl de partijstrijd zo fel woedde
als ooit, de stijgende opwinding van ’s Prinsen aanhangers en
van de gemeente aanbruisende tegen de door die nieuwe Hol
landse resolutie opgeworpen dam; terwijl tevens Downing in
Den Haag op zijn grofste en hatelijkste toon de vernederendste
eisen stelde, richtte Willem zich tot Karei II. Hij maakte daartoe
gebruik van Sylvius, die naar wij zagen 3 zich op doorreis in de
Republiek bevond4: hem gaf hij opdracht het volgende te
verklaren:
1) Brieven van De Witt, W. H. G., IV, 183.
2) Er waren bittere Loevesteiners die het zo bedoelden: 14 Januari
schrijft A. van der Goes aan zijn broer over een burgemeester die zich
ronduit in die geest uitliet: Briefwisseling Van der Goes, W. H. GII,
333 j de burgemeester was, schijnt het, een Dord'tenaar.
8) Hiervóór, 423.
4) J)e instructie voor Sylvius met begeleidende brieven (alles onge
dateerd) aan Karei II en Arlington in Correspondentie van Willem III en
van H. W. B., R. G. P., KL S. 26, 40 ; Dr. Japikse veronderstelt dat de datum
geweest moet zijn: „Januari”. Wij kunnen nu met behulp van Sylvius’ hier
vóór, 423, aangehaalde brief iets nauwkeuriger bepalen: kort na 19 Januari.
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„Als Zijne Majesteit niet te zeer aan Frankrijk verbonden is,
zal zij nooit beter gelegenheid vinden dan deze om van de heren
Staten alles wat zij zou kunnen verlangen te bekomen, en als
Zijne Majesteit mij wil doen weten wat zij wenst, maak ik mij
sterk, aangenomen dat het niet regelrecht tegen de grondslagen
van deze Republiek aanloopt, het haar te bezorgen, ten spijt van
mijnheer de Raadpensionaris De Witt en zijn kabaal, die daar
door het onderspit zullen delven, en ik en mijn vrienden, in wie
Z.M. volledig vertrouwen stellen kan, zullen aan het hoofd van
de zaken geplaatst worden; en nadat Z.M. zodoende de voor
waarden die zij begeert verkregen heeft, zal zij steeds op deze
staat kunnen rekenen; ik twijfel niet, of Z.M. zal volledig ver
zekerd zijn dat ik, zolang ik in deze staat aandeel in de leiding
heb, Z.M.’s belangen volstrektelijk toegedaan zal zijn, voorzoveel mijn eer en de trouw die ik aan deze staat verschuldigd
ben het mij veroorloven, wel overtuigd dat Z.M. het niet anders
willen zou. — N.N. [Sylvius] zal ook aan N.N. [Karei II] uit
eenzetten dat geen lid van de regering enige kennis van deze
zaak heeft en dat ik Z.M. bid haar geheim te houden; ik ver
zeker Z.M. dat ik met het antwoord, wat het ook zij, voorzichtig
zal omgaan, en dat ik in deze geen ander doel heb dan de
belangen van Z.M.”
Men zal opmerken dat Willem III in deze aanbieding van
zijn diensten aan Karei II de integriteit van de republikeinse
staatsinrichting („aangenomen” enz....) en zijn verplichtingen
tegenover de staat („voorzoveel” enz....) uitdrukkelijk buiten
geding stelde. Wat een gevaarlijk spel niettemin! Hij beoogde
toch werkelijk een omverstoten van de regerende partij door
middel van zijn Engelse connectie, en de prijs die hij betalen
wilde was toch ’slands onderwerping aan de Engelse rivaal.
„Alles wat de Koning verlangde”! Het meest op de voorgrond
stond op dat ogenblik de eis van genoegdoening voor de „be
lediging” Z.M. in the Merlin aangedaan en van een meer alge
mene toezegging van strijken van de vlag, en dat niet als
eerbewijs maar als een erkenning van zijn zeeheerschappij. De
Oranjegezinden, die gedurig steun vonden in Boreel’s van opti
misme blakende brieven (telkens weer schreef deze, dat met de
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vlag en met de benoeming van de Prins de zaak in Engeland
geschikt zou kunnen worden), wilden zo nauw niet zien; maar
De Witt, die zeer goed inzag dat de Engelse regering tegen
over het eigen volk haar gebondenheid aan Frankrijk achter deze
fraai klinkende vlaggeleuze wilde verbergen en die daarom een
concessie voorstelde, bleef scherp onderscheid maken tussen
hulde aan een koninklijk bondgenoot (’tgeen toelaatbaar was)
en aanvaarden van aanspraken die ’slands vrije vaart zouden
kunnen belemmeren (’tgeen tot het uiterste weerstaan moest
worden)1. Ronduit vernederende eisen, als dat Van Ghent, de
gezagvoerder die volgens de Engelsen tegenover the Merlin
tekortgeschoten was, gestraft zou worden, wezen de StatenGeneraal zelf uitdrukkelijk af: Boreel die zelfs in die richting
gepraat had, kreeg een pin op de neus2. Van Oost-Indische
grieven, van een schatting voor de vergunning om op de Schotse
kust te vissen, begon Karei in zijn gesprekken met Boreel te
reppen: — de onderhandelingen (als men dat woord gebruiken
kan) werden al vroeg in Februari in Londen gevoerd, omdat
Downing overhaast weer vertrokken was, te vroeg naar de zin
van zijn lastgevers, wier spel hij ontijdig dreigde te ontdekken.
En dwars door deze uiterst gespannen verhouding kwam nu
die jongeman met een aanbod om de verdedigers van de natio
nale belangen de voet te lichten. Buat’s bedrijf was alleen hierom
1) Notulen van Hop en Violen, W. H. G., si; vgl. Secr. Resolutiën
Holland, 227 vlg. Het aanbod was, dat zelfs hele vloten voor een enkel
Engels schip zouden strijken (verder gaande dan de verplichting onder de
vrede van Breda), maar dat enkel op voorwaarde dat Engeland volgens de
Triple Alliantie bijstond tegen Frankrijk, en met de uitdrukkelijke reserve
dat hiermee niets ten nadele van het vrije gebruik van de zee werd toe
gegeven. Die laatste toevoeging wilde Leiden schrappen! (Notulen Hop en
Vioien, t.a.p.). — Het is geheel onjuist wanneer Mary Trevelyan in haar
William III and the Defence of Holland (een boek met kwaliteiten, maar
waarvan de zwakheid een blinde verheerlijking van W. III en een overeen
komstige onbillijkheid tegenover de Staten is) beweert dat Boreel instructie
kreeg om op de vlag alles toe te geven (blz. 98). De Witt’s poging om
tegenover de misleide Engelse opinie scheiding tussen de vlaggekwestie en
het bondgenootschap met Frankrijk te maken verdient ook beter woorden
dan „cowardice” en „cringing”.
2) Notulen Hop en Vioien, 44.
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erger, dat toen Engeland reeds in openbare oorlog met de Repu
bliek verkeerde en de Republiek niet tegelijkertijd door Frankrijk
werd bedreigd. Zeker leveren de onheilspellende internationale
omstandigheden voor Willem III’s poging enige verontschul
diging op; maar men moet toch opmerken, ten eerste dat de
Staten bij een kloekmoediger houding volhardden, en ten tweede
dat zijn beweegredenen voor het minst samengesteld waren:
zijn ongeduldig verlangen, niet enkel om Kapitein-Generaal te
worden maar om de wezenlijke leiding van de staat aan De Witt
te ontrukken, speelde er doorheen. De Witt wist niet van deze
particuliere diplomatie die Willem III zich veroorloofde. Maar
hij kende de tradities en neigingen van de partij: wij hebben
gezien dat voor hem de verheffing van Oranje het binnenhalen
van Engels gezag betekende; en na dit stuk gelezen te hebben
zal men moeilijk kunnen beweren dat hij spoken zag.
Gelukkig voor het land intussen, en voor de goede naam van
Willem III, versmaadde Karei II ’s Prinsen aanbod. De reserves
die de Prins eraan verbond, hoe minimaal ze ons mogen voor
komen, waren voor de Engelse politiek onaannemelijk. Karei
was te vast aan Frankrijk verbonden; hij wilde de grondslagen
van de Republiek omverwerpen; hij dacht zijn neef pas te ge
bruiken nadat er van trouw aan een onherstelbaar verslagen
staat geen sprake meer zijn kon. En zo schreef hij hem pas meer
dan een maand later, nadat de 25ste Februari de benoeming tot
Kapitein-Generaal (wij zullen aanstonds zien hoe) voortgang
had gehad. Na een gelukwens daarmee ging de Koning voort:
„Ik heb met antwoorden op wat gij mij door Sylvius bericht
hebt, geen haast gemaakt, omdat ik geenszins geloof dat gij
zoudt kunnen uitvoeren wat ge op u nemen wilt. Het is genoeg
dat ge uw eigen zaak zo wel hebt kunnen behartigen; ik moet
de mijne langs de openbare en gebruikelijke weg vervolgen, zoals
ge zien zult uit de stukken die ik aan de Nederlandse gezant
hier gegeven heb”. Die achteloos neerbuigende toon was tegen-,
over een jongeman van Willem’s trotse aard niet gelukkig; de
Koning vergiste zich, als hij dacht dat de Prins nederig zou
staan wachten tot Engeland het sein gaf om in actie te komen.
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8
Kapitein-G ene raai onder beperkende
voorwaarden (25 Febr. ’ys) ; Karei II
niet verzoend.
Vooral nu hij ondertussen, hoe dan ook, en al zij het ten koste
van een eed dat hij het Stadhouderschap nooit zoeken of aan
nemen zou, Kapitein-Generaal geworden was. De vrees van de
Vrijheidsmannen dat de Prins welke positie men hem ook gaf
voor zijn Engelse connectie misbruiken zou, was alleszins ver
klaarbaar ; doch de positie stilde ook zijn eerzucht en versterkte
rijn Nederlands verantwoordelijkheidsgevoel.
Holland was begonnen met tegenover ’s Prinsen weigering en
de hernieuwde aandrang van de zes gewesten eenvoudig aan
rijn voorwaarden van 19 Januari vast te houden. De Witt had
tevergeefs een twee uur lange bespreking met Willem. Erger,
Haarlem en Leiden verweten deze dat hij rijn eigen zaak be
dierf 1. Eerlang niettemin werden de Oranjegezinde steden in
Holland weer onrustig en begonnen te betogen dat „om de
Republiek niet te gronde te laten gaan” Holland toe moest
geven2. De winter verstreek. Het veldtochtseizoen naderde.
Weldra kon men de Franse aanval verwachten. Dat men onder
tussen niet eensgezind aan de versterking van het leger werkte,
was inderdaad een ramp. De zes gewesten talmden met het
geven van consenten om Holland aan het wankelen te brengen.
Tevergeefs drong Holland er meer dan eens op aan dat men
toch ondertussen de nodige wervingen niet verzuimen zou 3. De
partijzucht van de Oranjegezinden verzwakte zodoende ’s lands
weerkracht. Nog een ander gevolg kwam onvermijdelijk uit de
1) Bericht van Wicquefort, 25 Jan. 1672, Zeeoort°Sen>
79- Vgl. ook
Japikse, Prins Willem III, I, 177.
2) Leiden verklaarde dat het nooit van plan geweest was steil te blij
ven : Notulen van Hop en Vivien, IV. H. G., 22.
3) Dit wordt in Augustus *72 ook door het zeer goed ingelichte Staats
gezinde pamflet Naukeurige bedenkingen van *t voornaemste dat dese noch
onlangs soo bloeyende staet is overghekomen (Kn. 10386) opgemerkt:
blz. 20.
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onenigheid voort, en daarvoor droegen dus beide partijen de ver
antwoordelijkheid: het gezag van Wirtz, dat toch al niet te
stevig was, kreeg door het opperen van Oranje boven hem te
stellen een om zo te zeggen voorlopig karakter, zodat er van hem
voor de nodige voorbereiding nog minder kracht uitging. Men
kan zich licht verbeelden 1, wat een besprekingen over tempera
menten, expediënten of conciliatoirs er al die tijd tussen aan
hangers van verschillende inzichten binnen Holland, en tussen
Hollanders en vertegenwoordigers van andere gewesten, plaats
gehad moeten hebben. Eindelijk beproefde, op aansporen van
zijn Staatsgezinde vrienden, De Witt nogmaals zijn krachten;
Amsterdam werkte ditmaal harmonisch met de Dordtse groep,
als ik het zo noemen mag, samen: (de Februari-verkiezingen
hadden daar juist De Witt’s grote vriend Lambertus Reynst en
Hendrik Hooft — minder betrouwbaar toch, in weerwil
van zijn Arminiaanse gezindheid — in burgemeesterskamer ge
bracht.) Vervolgens bewerkte De Witt Fagel (die sedert 1670
geen pensionaris van Haarlem meer was, maar door De Witt’s
toedoen griffier van de Staten-Generaal) en Van Beveming, de
gewone bemiddelaar bij de Prins, om het ontworpen tussen
voorstel bij hem en de zes gewesten smakelijk te maken. Dat ge
lukte, en 25 Februari kwam zo de Generaliteits-resolutie om
Willem III tot Kapitein-Generaal voor één veldtocht te benoe
men tot stand. Hollands voorwaarden van 19 Januari werden
onveranderd aangenomen, maar daartegenover deed Holland
mee aan een afspraak, reeds nu, om de Prins, zodra hij de door
de Acte van Harmonie gevorderde leeftijd bezat, op dezelfde
voorwaarden Kapitein- en Admiraal-Generaal voor het leven
te maken.
Aan de maaltijd waarop de Prins onder een ontzaglijke toe
loop van kijkers de Staten van Holland een dag of wat later
onthaalde, zal de Raadpensionaris met gemengde gevoelens heb
ben aangezeten. Had het aan hem gestaan, de lieveling van het
buiten juichende volk, de neef van Karei II, zou onder de be
staande omstandigheden zeker niet op die hoge post geplaatst
x) Zie b.v. Brieven van De Witt, W. H. G., IV, 256. — Er zijn overi
gens weinig gegevens.
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zijn; enkel en alleen zijn besef dat de voortdurende onenigheid
fataal was, had De Witt doen buigen; maar hij had althans,
voorzoveel hij kon, gezorgd dat de Acte van Harmonie als een
waarborg voor de toekomst ongeschonden bleef en dat de
triomferende gastheer, die hij zo diep wantrouwde, aan alle
kanten ingetoomd was Op de deugdelijkheid van de tomen
zal hij toch zelf niet al te vast gerekend hebben.
De vreugde van de gemeente was uitbundig. „Heel het lant
deur was... onder de gemeente een groote vreught, ende had
den moet als leeuwen, en seyden dat éen man nu soo goet als
ses soude sijn”. De Haagse advokaat, die zo schreef, geen regen
tenvriend, voegde er ironisch aan toe 2: „dat botte volck heeft
geen verstant van de vryheyt, noch weet waerin die bestaet .
Op alle toonaarden zetten de dichters diezelfde gedachten: nu
zal het goed gaan, nu heeft de gemeente moed 3. De beurs
1) Japikse noemt heel de oppositie tegen de benoeming in het aangezicht
van het gevaar van buiten „kleinzielig” : Prins Willem III, I, 17®- Dat
oordeel is onvermijdelijk, als men Loevesteinse koppigheid als voornaamste
drijfveer ervan ziet. Die factor ontbrak zeker niet. Maar in het relaas van
Japikse (die daarin typisch voor de latere geschiedschrijvers is) wordt de
vrees voor Willem III’s Engelse connectie, en dat hij als K.-G. het gevaar
van buiten dus wel eens zou kunnen vergroten, al te zeer in de schaduw
gelaten. Dr. Japikse maakt bijvoorbeeld van P. de Groot’s onthullingen over
het geheime verdrag tussen Engeland en Frankrijk en hun bedoelingen
met de Prins geen melding; die moeten De Witt’s houding toch grotendeels
bepaald hebben. Als hij zelf van Willem III’s betrekkingen met Engeland
iets vertelt, stelt Japikse die gewoonlijk als vrij onschuldig en in ieder
geval als incidenteel voor. De instructie aan Sylvius (hiervóór, 429) b.v.
noemt hij „een uitbundige, onevenwichtige ontboezeming” (a.w., 177). Vol
strekt niet! In mijn relaas zal, dunkt mij, gebleken zijn hoe natuurlijk dat
bedenkelijke stuk uit de traditie van de Oranjepartij voortkwam.
2) Briefwisseling Van der Goes, W. H. G., II, 343 > hij schreef dit
eigenlijk naar aanleiding van een vals gerucht dat veertien dagen voor het
werkelijk gebeurde de ronde deed. Men zal opmerken dat hijzelf alleen de
tegenstelling Prins-Vrijheid zag, en zo was het bij de meesten.
3) Ziehier b.v. het slot van een sonnet, Den Batavier op het aenvaerden
van het K.schap-G., enz. door S. van Hoogstraten (Kn. 9964) :
Men sarr’ de Leeuw nu niet, die met verheven borst,
En toegenepen klaeuw, en *t schilt van dezen Vorst,
Gereet staet om te slaen, met zeven scharpe pijlen ...
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reageerde gunstig 4. In de blijdschap sprak heel sterk een gevoel
van opluchting, dat de koppige heren van Holland nu eindelijk
gedaan hadden wat nodig was om de Koning van Engeland te
verzoenen.
Geen trommel werft het krijghsvolk zoo gezwint
Gelijk de naam van ’t heldenrijk Oranje;
Veel min beducht voor ’t wrokken van Britanje,
Nu zulk een bant dien troon aan ons verbint2.
Maar dat viel bitter tegen. De onnozele Boreel, die toch wist
van nieuwe Frans-Engelse onderhandelingen (de laatste schik
kingen werden nog in Februari getroffen) en dat de Franse
subsidies al binnenkwamen; die van de Koning de kleinzieligste
klachten over penning, schilderij, boek ter verheerlijking van de
tocht naar Chatham had moeten horen (het schilderij, in het
stadhuis van Dordt, vertoonde Comelis de Witt triomfantelijk
tegen een achtergrond van de brandende oorlogshaven), schreef
nog, dat de Koning en de Hertog van York over de benoeming
„seer vergenoeght” waren 3. Meerman echter, een Leids regent
maar vertrouwde van De Witt, die eindelijk in Maart de lang
besproken bizondere zending in Engeland ging vervullen, rap
porteerde aanstonds dat er wat dat land betreft „voortaen niets
meer te doen was als te dencken op middelen van eene animeuse
defensie ter zee en te lande”. De Witt was opgetogen over die
„trouhertige waerschuwinge”. 4 Zelfs toen nog sprak Boreel van
En in het gedicht door J. van Balen ter inleiding van een predikatie door
P. van Balen (Kn. 9962) :
(Zijn) naam alleen het volk doet werven. Soo men seght:
„’t Is voor de Prins! flux aan!”, geen knecht blijft op sijn winkel,
Geen wever op sijn touw, ja geen so lompen kinkel
En isser, die sijn ploeg niet varen laat, wiens hert
Niet tjokkelt door ’t geroep, en als betoovert wert.
4) A. v. d. Goes meldt dit 11 Febr. naar aanleiding van hetzelfde
voorbarige gerucht: Briefwisseling Van der Goes, II, 343 : de actiën van de
O. I. C., gedaald van 420 op 398, rezen weer tot het vorig peil. Dit betekent
natuurlijk dat men geen oorlog met Engeland meer vreesde.
2) J. Vollenhove, D’Oranjeboom herlevende in enz.; Knuttel 9968.
s) Notulen Hop en Vivien, 47.
4) Brieven van De Witt, W. H. G., IV, 261.
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de mogelijkheid om Karei door een goede som gelds van zijn
voornemen te doen afzien, tot De Witt’s hevige ergernis: met
zijn praatjes had Boreel de ijver van de provincies gestremd;
een maand was verloren doordat Overijsel en Gelderland ge
liefden aan te nemen dat het met de Koning van Engeland zo’n
vaart niet lopen zou: pas na Meerman’s bericht hadden zij
geconsenteerd (voor het landleger nog wel, dat niemand zo
nodig zou hebben als zij !).
Pieter de Groot waarschuwde al lang dat er niets goeds uit
Frankrijk te verwachten viel, dat Engeland aan Frankrijk vast
zat, dat duchtig toerusten en bondgenoten-zoeken (de Fransen
vreesden Spanje) het enige was wat te doen stond. De 25ste
Februari zonden de Staten hem al verlof tot vertrekken; door
ziekte kon hij 25 Maart zijn afscheid pas nemen. In Engeland
was tot dan de ellendige vertoning van twist zoeken en lank
moedigheid gerekt. Maar juist twee dagen tevoren had de
Engelse regering, zonder oorlogsverklaring dus, een aanval laten
doen op de rijkbeladen Nederlandse vloot, die uit de Middel
landse Zee bij Wight kwam opzetten; een herhaling van de
methode van 1665, — maar evenals toen werd de aanval kloek
afgeslagen, zodat geen buit de smaad ervan verzachtte. De
poging om het volk met de vlaggekwestie tegen de oude mede
dingers op te zetten was niet zonder succes gebleven, maar de
Engelse regering stond toch bij het begin van die oorlog al zwak.
Er gaapte een te wijde kloof tussen haar en de publieke opinie.
Het verbond met Frankrijk was impopulair; Karel’s onrecht
streekse poging om de Katholieken door een koninklijke ver
ordening van „indulgentie” te helpen wekte protestantse achter
docht; nog vóór het spel begon, moest de regering betalingen
schorsen.
De Staten stelden zich na de aanval op de Smymase vloot
aanstonds teweer; na een paar dagen volgde uit Engeland een
oorlogsverklaring die een samenraapsel van grieven en aan
tijgingen bevatte. Heel anders was 6 April de oorlogsverklaring
van Frankrijk: die sprak enkel van ongenoegen dat de Koning
over het beleid der Staten had opgevat en over zijn glorie die
geen langer dulden van hun manier van doen gedoogde.
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9
De vloot paraat; Solebay (j Juni);
de landdejensie gebrekkig; de FransMunsterse aanval breekt door.
Hoe stond de Republiek om de schok op te vangen ?
De enige bondgenoot was Spanje. In 1671 was Van Beuningen te Brussel geweest, in het voorjaar van 1672 voltooide
Comelis de Witt er met Monterey de regeling van hulpver
lening in geval van nood. Men was voorts niet zonder hoop
om de Keurvorst van Brandenburg mee te krijgen — tegen
goede betaling; daartoe had de Utrechtse edelman Van Amerongen, ijverig Prinsgezinde, een verdrag gesloten; ook de
Keizer vertoonde toenadering: het voorgaan van de andere
Habsburgse macht, Spanje, maakte te Wenen indruk en Lisola
deed wat hij kon om het losraken van Frankrijk te bevorderen.
Daarentegen was het zeker dat de Aartsbisschop-Keurvorst van
Keulen niet alleen doortocht aan de Fransen verlenen (ook
door het Luikse, want hij was tevens Bisschop van Luik) maar
actief meedoen zou (de Staten hadden nog getracht zijn
burgerij tegen hem op te zetten, maar hun bezettingstroe
pen onder Bampfield moesten in December 1671 vertrek
ken); en hetzelfde werd van Munster gevreesd: het sprak
eigenlijk vanzelf dat Bemhard van Galen deze kans niet ver
zuimen zou, maar hij verklaarde zich pas op het allerlaatst,
in Mei.
De Staatse vloot was voortreffelijk in orde. Haar taak was
ditmaal ’slands onafhankelijk bestaan zelf te handhaven. Als
de Frans-Engelse vloten een landing hadden kunnen bewerk
stelligen, was het met de tevens overland aangevallen Repu
bliek gedaan.
De openbare mening was door de verraderlijke aanval op de
Smymase vloot hevig geschokt. Karei U’s trouweloosheid werd
in een aantal blauwboekjes gegispt. Men vroeg zich af x, hoe
x) B.v. in t’ Samenspraeck tusschen ... over het verraderlijck bedrijf der
Engelsche oen de Smirnaes en Spaensche vloot, Knuttel 9975 en in Ge-
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hij, die Gods straffende hand reeds zo had leren kennen, zich,
om het Franse goud, nogmaals aan ’s hemels wraak durfde
blootstellen; de dood van zijn vader op het schavot werd hem,
soms poëtisch gezwollen, soms volks grof, in herinnering ge
bracht. De Oranjepartij kon moeilijk een pro-Engelse houding
aannemen na door haar Engelse patroon op zo’n in ’t oog
lopende manier veronachtzaamd te zijn. Meer dan één pam
flettist maakte de schampere opmerking dat de verheffing tot
Kapitein-Generaal toch zo’n invloed niet gehad had. „Wat
zeghje?” aldus de boer in de t’ Samenspraeck 1 op het ver
nemen van de aanval op de Smymase vloot, „heeft den Engels
man zijn diefachtige klaeuwen weer uytgesteecken om onse
scheepen te nemen? Wel dat ’s wongder! ick dacht dat het
nou al wel was, nou de Prins Generaal geworden is.” 2
In Mei liep de vloot uit, voorzoveel de Hollandse Admira
liteiten er verantwoordelijk voor waren althans; De Ruyter
voerde het opperbevel, met Comdis de Witt naast zich als
veynsde vrundschap enz. (een gedicht, bevattende een hoogdravende wraakroep tegen Karei II), Knuttel 9978-

*)

Kn. 9975.

...

2) In Eenvoudig burgerpraatje over een boekje Consideratie71 enz. (Kn.
10014) zegt de dominee: „Ook had ik nevens duisenden menschen in ons
land gehoopt, dat Engeland dan” [nl. als de Prins K.-G. werd] „sijn ver
bond gehouden soude hebben en ons tegen de Franssen geholpen”. Het
boekje Consideratiën over den tegenw. toestant van het Vereenigd Neder
land, gesteld door een Liefhebber van het Vaderland tot encouragemeni
van sijne Landsgenooten in desen bekommerlijken tijd (Kn. 10008) is een
ernstige vermaning tot eensgezindheid, van gematigd Staatsgezinde kant.
„Het subject van de divisie is uit ons land, en wij sien tegenwoordig tot
een hoofd van ons leger een descendent van dien grooten Wilhem, dat
groot instrument van onse pretieuse liberteyt. Wij verwachten van hem al
hetgene wij met reden konnen van de nakomeling van sulken doorluchtigen man, en wij vertrouwen dat hy... met den Koning van Vranknjk
en Engeland geen parentage rekenen zal tot nadeel van den Staat’. Enige
twijfel klinkt hier nog wel door! Dat is nog duidelijker in het Eenvoudig
burgerpraatje, geschreven omdat het „geleerde betoog” met al die „onduitse woorden” voor „een slecht ambachtsman” toelichting behoeft, de
vrouw van de ambachtsman wou toch ook zo graag weten of de Koning
van Engeland onrechtvaardig deed: dan zou ze haar man geruster laten
trekken.
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Gedeputeerde der Staten-Generaal; diens lijfwacht in de liverei
van Holland en ander statievertoon verwekte wel opspraak.
En op de dag van het uitvaren viel er in de eigen stad van de
De Witten iets voor, dat als een voorproefje was van wat hun
te wachten stond. Een aantal burgers, „geassisteert met het
rappaille”, drongen het stadhuis binnen, haalden het schilderij
van de tocht naar Chatham eruit, verscheurden het en spij
kerden het uitgesneden hoofd van de Ruwaard aan de galg 1.
Niet alleen de haat tegen de Loevesteiners, ook de vatbaarheid
voor de Engelse propaganda, die dat schilderij in de oorlogs
verklaring genoemd had, bleek hier, zo kort na de aanval op
de Smyrna-vloot, ontstellend genoeg.
Kloek als altijd gedroeg zich Comelis de Witt intussen. Een
aantal aanzienlijke Amsterdammers hadden zich met op hun
kosten geworven en uitgeruste manschappen mee ingescheept.
Op die eerste tocht ontweken de Engelsen een slag. Maar in
Juni nogmaals uitgelopen, tastte De Ruyter, de 7de al, de op
de Engelse kust bij Solebay gelegen, verbonden vijandelijke
vloten, veel talrijker dan de zijne, moedig aan. Een bepaalde
nederlaag kon hij hun niet toebrengen, maar het gevaar voor
een landing was toch vooreerst afgewend. Vlak hierna zagen
de Staten in hun verschrikkelijke nood zich genoodzaakt een
deel van de manschappen en zeesoldaten voor de landdefensie
te gebruiken. (Comelis de Witt moest wegens ziekte de dus
verzwakte vloot verlaten).
Heel anders toch was het te land gegaan. Daar kwamen de
zwakheden van het federale regeersysteem van de Republiek
ten volle uit. De kracht van Holland kon zich in de zeezaken
het best doen gevoelen. De Witt had zelfs weten door te zetten
dat die aan een Secreet Besogne toevertrouwd werden, en al
mopperden verscheiden provincies dat dit tegen de Unie was,
het versterkte de eenheid van leiding terdege 2. Toch had zelfs
dat niet kunnen beletten, dat Zeeland in Mei geweigerd had
zijn eskader tijdig zee te laten kiezen (en Friesland was door
-1)
2)

P. Valkenier, ’t Verwerd Europa, I, 677.
De Jonge, Geschiedenis van het Nederl. zeewezen, III1, 68.
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geldgebrek ongereed), zodat de kans om de Engelsen aan te
tasten vóór zij ach met de Fransen verenigd hadden, gemist
was. Voor de landdefensie in ieder geval stond de Raadpen
sionaris, en stond Holland, in een veel minder sterke positie.
De Raad van State was hier in eerste instantie het bestuurlijk
orgaan en die ontsnapte aan de Hollandse invloed, ofschoon zelf
tegenover de provincies zonder enig overwicht. Onder de drang
van een onmiddellijke dreiging kon Holland zijn stuwkracht
ook hier wel doen werken; in weerwil van de zware last van
schulden en belastingen, in weerwil weldra van onrust en paniek,
kon het gewest toch altijd nog geld te voorschijn brengen zelfs
om Generaliteitsbehoeften, als het moest boven zijn quote van
58 ten honderd, te voldoen. Nog tot een eindweegs in 1672 toe
oefende — wij hebben het gezien — de regeling van het Kapiteinschap-Generaal, de hoop van de Oranjepartij op Engelse
onzijdigheid of zelfs hulp een stremmende invloed. Toen einde
lijk, in Maart ongeveer, begon er hard en eendrachtig gewerkt
te worden.
Staten-besognes voor dit en voor dat, uitzenden van StatenGedeputeerden met opdracht van inspectie of uitvoering, dat
waren de werkmethoden van die veelhoofdige regering; en op
ogenblikken van gevaar, zoals nu, werkte dat systeem beter dan
men zou denken. De krachtige persoonlijkheden in de Staten
vergaderingen kwamen naar voren. Comelis de Witt en Vivien,
die tot de naaste kring van de Raadpensionaris behoorden, maar
ook Hop, de onafhankelijke pensionaris van Amsterdam, Van
Beveming, die voorzitter van Gedeputeerden te Velde werd, —
een verstandige keus omdat geen onderling wantrouwen zijn
samenwerking met de jonge Kapitein-Generaal zou belemme
ren ; en veel anderen.
Maar ’t was laat. Te laat. Troepen waren moeilijk meer te
krijgen. Holland nam besluiten om zijn eigen boeren te wapenen,
de stedelijke schutters te laten uittrekken, waardgelders in dienst
te nemen. Dat alles moest in de eerste plaats voor de verdediging
van het gewest zelf dienen, maar ook naar Brabantse vestingen
en zelfs naar het verwachte oorlogsterrein aan de IJsel werden
die Hollanders gezonden. Van beroepssoldaten moest men het
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toch in de eerste plaats hebben en daarvoor keek men naar de
grote Duitse mensenmarkt. Daar hadden verscheiden vorsten
zich echter door de Franse diplomatie laten binden, en de
prijzen waren opgedreven. Toch kreeg men nog vrijwat regi
menten daarvandaan. Maar de geest van dat inderhaast samen
geraapte en voor de rest lang verwaarloosde leger was slecht.
Regenten-nepotisme had nergens zoveel kwaad gedaan 1. De
legerleiding klaagde over de onbekwaamheid van de compagnies-officieren. Er bestond geen vertrouwen. De vestingwerken
verkeerden in treurige staat: de rapporten die nu binnenstroom
den, vormden wezenlijk ontstellende lectuur. In Crèvecoeur en
Engelen bij Den Bosch dagtekende het buskruit van 1629, dat
wil zeggen van het jaar toen Frederik Hendrik de stad ver
overde. Uit de IJselsteden, uit de Rijnvestingen, die beide naar
de algemene verwachting nog onmiddellijker betekenis voor de
defensie hadden, kwamen berichten over wrakke affuiten voor
het geschut, in puin vallende wallen, voorsteden vlak onder de
wallen gebouwd, gebrek aan ammunitie. Alleen Maastricht was
goed in orde; een aanzienlijke troepenmacht werd er geconcen
treerd en men hoopte dat de Fransen er zich een tijdlang door
zouden laten ophouden. Volgens de strategische begrippen van
de tijd werd aan vestingen al te veel waarde toegekend en een
al te groot deel van het leger erin geïmmobiliseerd. Ook van
de vooruitgeschoven posten aan de Rijn 2 werd veel verwacht.
En als de Fransen die belemmeringen eindelijk voorbij waren,
wilde men ze ophouden aan de IJsel. Vooral daar werd koorts
achtig gewerkt. Ongelukkig verloren de nieuwe verdedigings
werken, mèt dat ze voltooid raakten, veel van hun waarde door
het zakken van het water in de rivier: de droge zomer veroor
zaakte een ongewoon lage waterstand, op tal van plekken was
de IJsel doorwaadbaar, en met de Rijn beneden waar de Waal

1) Een treffende schets van misstanden en misbruiken in het leger in
Zeemans Praetje ..., Knuttel 10236.
2) In het pamflet Naukeurige bedenkingen ..., Knuttel 10386, de ver
standige opmerking dat men beter gedaan had de meeste te ontruimen en
éen of twee beter te voorzien.
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afsplitste, was het nauwelijks beter gesteld. Het leger, onder de
onmiddellijke leiding van de Kapitein-Generaal en Van Beverning met nog enige Gedeputeerden, dat men daar na aftrek
van zoveel garnizoenen overhield, was veel te zwak om de stel
ling behoorlijk te bezetten.
En toen kwam de opmarsch van de Fransen door de buiten
posten heenbreken, alsof het kaartenhuizen waren geweest. De
19de Mei was het hele Franse expeditie-leger, honderdduizend
man sterk, aangevoerd door de grootste veldheren van de tijd,
Condé en Turenne, onder de Koning in eigen persoon, bij Maas
tricht geconcentreerd. Besloten werd die stad ingesloten te hou
den en met de hoofdmacht naar de Rijn te trekken om daar
langs de Republiek binnen te vallen. Orsoy, Rijnberk en Burik,
door verschillende legers aangetast, gingen binnen een paar
dagen over, Wezel hield vier dagen stand, Emmerik was ont
ruimd en de bezetting van Rees werd door de burgerij gedwon
gen te capituleren. Nergens was een storm afgewacht. In Rijn
berk was verraad en lafhartigheid in ’t spel geweest: de rechter
hand van de kommandant daar was een Iers papist; het garni
zoen verkreeg aftocht naar Maastricht; onderweg drosten de
meeste manschappen, en de officieren werden bij aankomst op
éen na onmiddellijk in arrest gesteld om later voor een krijgsraad
te verschijnen. De andere garnizoenen werden krijgsgevangen
gehouden, tot ze na een termijn van zes weken en tegen losgeld
vrijgelaten werden. In Wezel, de belangrijkste vesting van alle,
— de magistraat had er zoals gewoonlijk afzonderlijk voor de
stad gecapituleerd — werd, zoals een jong officier het beschrijft,
„het gantsche garnizoen, geen officieren selfs uytgesondert, byeengedreeven en gestout [gestouwd] als een deel onnoosel vee
en dus de zuid-deur van de kerck gelyck ingejaeght, tussen een
dubbele rangh voorname Franse officieren aan yeder sy van de
kerckdeur op Spaense stoelen geseten. Omtrent preeckens rijdt
raeckten aldus” al die Staatse soldaten en officieren, een paar
duizend man, „in de kerck, maer met een heel andere devotie
als het hooge feest” [’t was eerste Pinksterdag] „wel vereyschte;
en liep dees hoop in het eerst gantsch verwart dooreen, yeder
daer hy de beste plaets kon vinden om voor eenige rijt huys te
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houwen.” x. Het nieuws van die overgaven, de faam van zulke
tonelen, was niet geschikt om de moed aan de IJsel te verleven
digen.
Ondertussen waren de Munstersen i Juni Overijsel binnen
gevallen, waar zij net als in 1665 heel Twente zonder moeite
hadden bezet. De weg naar de IJsel lag nu voor hen open, ter
wijl de Franse hoofdmacht zich westwaarts richtte om de Rijn
over te steken en in de Betuwe te vallen. Montbas, Fransman
in Staatse dienst, gehuwd met een zuster van Pieter de Groot,
liet zijn post daar in de steek, maar de verdediging werd inder
haast hersteld door Wirtz. De 12de Juni gelukte desalniettemin
bij het Tolhuis de overtocht. Men kon nu vrezen dat de Fransen
beneden Arnhem de Rijn nogmaals oversteken zouden om de
Staatse hoofdmacht onder de Prins van Oranje, die aan de
IJsel tegen de verwachte Munsters-Keulse aanval front maakte,
in de rug te tasten. Diezelfde 12de Juni besloten de Gedepu
teerden te velde daarom „in der haest” om het leger aan de
IJsel „op te breken”.
Van Beveming, die toch naar De Witt’s getuigenis in de
Staten van Holland „van de vervaerste niet” was 12, had voort
durend de somberste berichten over de houdbaarheid van die
stelling zowel als over de geest van de troepen gezonden, maar
de Raadpensionaris bleef tot het laatst toe aandringen op stand
houden: hij stelde in de vergadering van Holland de „resoluut
heid” van de Prins van Oranje tegenover de „zwaarhoofdigheid” van Wirtz, en de 4de Juni hadden die Staten nog be
sloten ter Staten-Generaal voor te dragen dat de IJsel verdedigd
worden moest. Maar een conferentie te Arnhem van de Gede
puteerden te Velde en bizondere afgezanten van de StatenGeneraal (onder anderen Hop en Fagel) kwam onmiddellijk
daarop onder de indruk van de Jobstijdingen van de Rijn al
1) Bondigh en waerachtigh verhael van het voornaemst voorgevallen aan
den Rhijn enz. naeukeurigh opgesocht en beschreeven van een oogh, en oorgetuyg enz., Kn. 10045 > 5- De schr. was adelborst in het garnizoen van
Wezel: 31. Zijn beschrijving van wat er in die stad voorviel, is uiterst
merkwaardig.
3) Notulen Hop en Vivien, W. H. G., 53.
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tot het advies om ten deze vrijheid aan de Gedeputeerden te
laten; en begrijpende dat „de saken van oorloge van verre niet
connen werden gedirigeert” *, verleenden de Staten die vrijheid
aan hen benevens de Kapitein-Generaal de 7 de al. Het was wel
waarlijk een verloren positie nog vóór ze op de proef gesteld
werd. 22.000 man telde men, zonder de duizend of wat waard
gelden? en gewapende boeren uit Holland en Utrecht, die enkel
maar de verwarring vermeerderden. Maar van de soldaten zelf
verklaren de Gedeputeerden, dat zij niet met de ware moed om
weerstand te bieden bezield waren, integendeel „zeer schroomen schrikachtig”. In Nijmegen en Zutfen heerste paniek, er
braken opstootjes uit. Het besluit om terug te trekken werd geen
ogenblik te vroeg genomen. Daarbij werd toen overigens nog
een grove fout begaan.
Volgens de bepalingen van Willem III’s instructie berustte,
zoals wij weten, de wezenlijke leiding van het leger niet bij hem
maar bij de Gedeputeerden; die trouwens bij het beschikken
over de patenten nog van hun afzonderlijke provinciale Staten
afhingen. Nu komt het besluit dat de noodlottige mogelijkheden
van die regeling aan het licht bracht. Want wat anders dan
het provincialisme van de Gedeputeerden kan verantwoordelijk
geweest zijn voor het achterlaten van een aantal Gelderse en
Overijselse, Friese en Groningse regimenten als garnizoenen voor
de afzonderlijke IJselsteden, die na het opgeven van de linie
toch zeker geen stand tegen de vijand zouden kunnen houden ? 12
Niet meer dan 9000 man van de 22000 aanvaardden met Kapitein-Generaal en Gedeputeerden de westwaartse terugtocht. Wat
de Prins van dat weggooien van volk gedacht heeft, blijkt niet;
de zaak lag inderdaad buiten zijn competentie. Verwonderlijker
1) Sypesteyn en De Bordes, De verdediging van Nederland in 167a,
bijlage IV, 115.
2) Louvois schreef 20 Juni: „Ch'aque province redemande ce qu’elle
paye pour l’employer a sa défense”; aangehaald door Mary Trevelyan,
William III and the Defence of Holland, 172. Gecommitteerde Raden van
Holland drukten het iets later (27 Juni) kort en krachtig zo uit: dat „de
militie door de bondgenooten” (de andere provinciën) „in de frontieren
is getrocken en de plaetsen alsdan overgegeven**: Notulen Hop en Vivien,
W. H. G., 151.
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is daarom dat Van Beveming zich niet verzet schijnt te hebben 1.
De Witt had hier zeker het juiste inzicht. Hij drong erop
aan het gros van het leger naar Holland te brengen. In Holland’s Raadpensionaris zou men ook dat voor provincialisme
kunnen houden. De Witt grondde inderdaad zijn verlangen dat
zijn provincie aan haar eigen redding denken zou, op een bere
kening van het vele, ver boven haar verplichting, dat zij tot
nogtoe voor de Unie gedaan had; maar hij voegde eraan toe,
dat ook de overige provinciën door geen ander middel hersteld
kunnen worden dan door het behoud van Holland, „ende door
de kracht die naederhandt uut Hollandt noch mogelijck tot
haere verlossinge bygebracht soude connen werden”. 2 Hij wilde
desnoods zelfs een deel van Holland prijsgeven en de verdedi
ging op het bij uitstek sterk gelegen Amsterdam samentrekken.
„Uut die plaetse, als het hert”, kon men dan „alle de leden
sooveel mogelijck hulpe ende secours toebrengen ende, onder
Godes genaede, den vyandt het landt tot de uutterste man toe
met eene Batavische constantie disputeeren” 3. Strategisch was
dat de gezonde opvatting. Er ligt tragische ironie in de gedachte
dat De Witt, als het wantrouwen tegen Oranje en Oranje’s
Engelse neigingen hem niet weerhouden had, in een onafhan
kelijk Kapitein-Generaal daarvoor de beste steun had kunnen
vinden; want inderdaad waren de belangen van Holland en
van de Unie hier als zo dikwijls éen.
Hij had recht van spreken als hij deed, ook hierom dat Hol
land in de voorafgaande maanden reeds onderzoekingen had
laten instellen en voorbereidingen treffen om het plan van uiterste
verdediging in praktijk te brengen en de inundatie in werking
*) In Naukeurige Bedenkingen (Kn. 10386), 26, wordt hem daarvan
een scherp verwijt gemaakt. Maar dit anders zo evenwichtige pamflet (vgl.
hierna, 513 noot) geeft ten opzichte van Van B. zelf toe aan de geest van
verdachtmaking.
2) Brieven van De Witt, W.H.G.; IV, 353 ; 10 Juni, aan Van Beverning.
*) A.w., 350: 9 Juni aan dezelfde. In de Staten van Holland herinner
de De Witt er in een krachtige rede aan, dat Denemarken tot niets dan
Kopenhagen teruggebracht en van daar uit hersteld was (in 1659, toen De
Ruyter het tegen de Zweden was gaan helpen) ; „dat God een uytkomst
kan geven”; Notulen Hop en Vivien, W. H. G., 102; 8 Juni.
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te stellen. Dat die alleen Holland beschermen zou, was de schuld
van het gewest niet. In het voorjaar hadden de Hollanders alle
moeite gedaan om met Utrecht tot een schikking te komen
omtrent het in gereedheid brengen van een verdedigingslinie
van de Grebbesluis tot Amersfoort, die heel die provincie mee
ingesloten zou hebben, of althans van een linie Naarden, Vecht,
Vaartse Rijn, langs de stad Utrecht1; dat was, zoals De Witt
het uitdrukte, „op gansch erroneuse fondamenten van jalousie”
afgestuit.
Toen het IJselleger op zijn terugtocht de 15de Utrecht be
reikte, was dus de vraag of men nog trachten zou bij die stad
stand te houden al hopeloos geprejudicieerd. Toch dachten
— anders dan men verwacht zou hebben — Van Beveming
en Willem III er ernstig over. De Staten van het gewest en de
stadsmagistraat deden al wat zij konden om hen te houden;
de burgervendels daarentegen, bang voor een beleg, waren be
gonnen met de poorten tegen het eigen leger te sluiten; die
paniek werd overwonnen, maar het bericht ervan had een
ongunstige invloed op de stemming van de Staten-Generaal
(die dit keer zo verstandig niet waren om zich van pogingen om
de oorlog „van verre” te leiden te onthouden). De stad was
bovendien toch niet te vinden voor het afbreken van de voor
steden, dat de Prins als voorwaarde stelde. Na een paar dagen
van onbeschrijfelijke verwarring werd de terugtocht op uitdruk
kelijk bevel van de Staten-Generaal (die zelf heen en weer slin
gerden en hun besluit nog herriepen, — maar te laat) tot achter
de Hollandse waterlinie voortgezet. Dat men 13000 man aan de
IJselsteden verkwist had en nu aan Utrecht zelfs geen garni
zoen liet, was een contrast dat daar bittere verontwaardiging
wekte. Maar ’t was zeker een heilzaam besluit. De 18e Juni
werden de nieuwe stellingen bezet.
’t Was toen nóg een uitermate hachelijke situatie, want be
halve dat het leger gedemoraliseerd en veel te zwak was, kostte
het, in weerwil van de voorbereidingen waarvan ik gewaagde,
nog weken om het water inderdaad op de inundatiestrook te
krijgen. De legerleiding was van de poldertoestanden slecht op
*)
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Sypesteyn en De Bordes, a. w., II, 9 vlgg.

de hoogte, de regeringen van de naastgelegen steden werkten
niet mee, hun burgerijen gaven toe aan paniek, de boeren ver
zetten zich soms gewapenderhand tegen het doorsteken van de
dijken of tapten het ingelaten water ’s nachts weer af. Als de
Fransen recht op hun doel afgerukt waren, het wijkende Staatse
leger achterna, zouden zij zeker in Holland hebben kunnen
doordringen, waar zij dan alleen nog de bizondere waterlinie
van Amsterdam en zijn achterland niet zo licht geforceerd
zouden hebben. Maar het bijgeloof van de vestingen benevelde
ook hun uitzicht, en terwijl de Munstersen in een paar dagen
tijds alle Overijselse steden namen, verkwistten de Fransen kos
telijke tijd (ook al was het telkens maar luttele dagen) met
het nemen van de Gelderse vestingen aan IJsel, Rijn en Waal.
27 Juni verscheen Lodewijk XIV zelf te Zeist. Er waren toen
al vredesonderhandelingen geopend en hij wachtte rustig de
overgave af.
10
Verpletterende indruk in Holland;
moordaanslag op De Witt (21 Juni) ;
Jacob van der Groeff.
De rampen in het Oosten en het naderen van de vijand had
den in Holland een verpletterende indruk gemaakt. Het binnen
stromen van vluchtelingen met zoveel kisten en koffers als ze
mee konden voeren, het maakte de mensen dol van angst. De
Witt’s moed bleef onbezweken (wij hebben het gezien), maar
schrik en flauwhartigheid allerwegen, waarschuwde hij de
Staten, „sullen het werck verbrodden”. De Hollanders in Generaliteitsambten, met wie de Staten besogneerden 1, verklaarden
evenzo: „dat (zij) de saecke selve soo swaer niet apprehenderen
als het defect van courage”. En De Witt nogmaals, de 21ste
Juni, in een brief aan Vivien: hij vond „ons grootste quaet niet
*) Cant, Fagel en Slingelandt: gedeputeerde voor Holland ter StatenGeneraal, griffier van de Staten-Generaal en secretaris van de Raad van
State: Notulen Hop en Vivien, W. H. G., 106; 11 Juni.
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de macht off de progressen van den vyandt, maer den generaelen opstandt, de ongehoorsaemheydt ende wederspannigheydt
van de borgeren ende ingesetenen in de steden ende van de
boeren ten platten lande, waerdoor de kracht van de hooge
overigheit als ontzenuwt ende alle executiën... seer vertraegt... worden”
Opwinding, vrees, woede zijn begrijpelijk genoeg. De slechte
toerusting van de vestingen, de ondeugdelijkheid van het leger
bleken maar al te klaar. En wat een schouwspel van jammerlijke
verwarring en tweedracht boden na de capitulaties in Duitsland
die in Overijsel en Gelderland. De incompetentie was dezelfde,
maar nu weergalmde de lucht ook nog van de beschuldigingen
en tegenbeschuldigingen waarmee magistraten en gamizoenskommandanten elkaar in gebreke stelden2. In Arnhem en
Doesburg raakten net als in Wezel de soldaten (en ook nog de
ongelukkige ter hulp gezonden Hollandse boeren) in de kerk,
terwijl de stedelijke burgervendels door het accoord van hun
burgemeesters op vrije voeten bleven. De regering van Deventer
noemde haar stad tegenover de Bisschop van Munster al dadelijk
een Rijksstad en bereidde bij de overgave haar garnizoen een
zelfde lot als die van Arnhem en Doesburg ten deel viel; het
garnizoen van Zwolle, dus gewaarschuwd, ontweek de stad om
zichzelf te redden. Twee Overijselse jonkers (éen was een
Bentinck) traden met verdachte ijver als pleitbezorgers van de
Bisschop op. Weldra sloot de hele Ridderschap (met slechts
enkele neenzeggers) een smadelijke capitulatie, waarbij ze de
ontbinding van de Republiek feitelijk erkende. In allebei de
gewesten hoorde men van werken van papisten. Ondertussen
verdedigde Kampen zijn overgave met verwijzingen naar de
radeloze pogingen die het weken achtereen had aangewend om
uit ’s lands magazijn, en eindelijk uit Amsterdam, munitie te
krijgen. Hier schenen werkelijk de militairen tegenweer te heb
ben willen bieden, daar was het een kloeke magistraat, of wel
de burgers in hun schuttervendels wilden van geen capitulatie
*) Brieven van De Witt, W. H. G., IV, 389.
2)
Men vindt ze uitvoerig in L. Sylvius, Historiën onzes tijds. Ze ver
schenen oorspronkelijk in pamfletvorm.
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horen; maar overal was éen of twee van de drie partijen tekort
geschoten, zodat het resultaat hetzelfde bleef, en overal hadden
„de wijven” en „het canalje” misbaar gemaakt en om een
accoord geroepen.
De partijschap die het land verdeelde, hielp om bij de menigte
in Holland alle kritisch vermogen tegenover die verschrikkelijke
berichten te verlammen. Verraad! dat was het woord dat voor
haar de toestand beheerste. De lafhartigheid die hier en daar
ook door burgerijen aan den dag gelegd werd, zag zij niet, en
als zij het tekortschieten van militairen zag, dan was het toch
maar om daar de regenten, die met boze bedoelingen verraders
aangesteld hadden, een verwijt van te maken. En in ’t bizonder
haar eigen, Hollandse regenten kregen van alles de schuld. De
Overijselse en Gelderse heren, wier slecht beheer veel onmid
dellijker bij de ramp betrokken was, hadden veelal voor de
Prins geijverd; maar dat gaf aan het aanzien van de Oranjepartij geen knak Integendeel, het wantrouwen tegen de Hol
landse regenten, die Oranje de handen hadden willen binden,
die tegenover papisten en Arminianen zo’n wonderlijke lank
moedigheid aan den dag legden (dat hadden de predikanten
immers dikwijls genoeg gezegd), kreeg nu de vrije teugel. De
wildste verhalen liepen van mond tot mond. „De regenten
hadden zelf de Fransen het binnenkomen vergemakkelijkt.
Ammunitie was de Rijn opgezonden, niet voor de verkochte
Staatse vestingen, maar voor het Franse tuighuis bij Nuis; de
trouwe goevemeur van Wezel, die dat had willen tegengaan,
was deswegen ontslagen en door een verrader vervangen 2. Het
1) Door Staatsgezinde pamfletschrijvers werden opmerkingen in die
richting wel degelijk gemaakt, maar zij hadden voor het ogenblik op de
driftige volksmening geen vat.
2) Aldus in Den grooten en witten duyvel, Kn. 10319 (dat evenwel
van na Willem III’s verheffing dagtekent: vlg. blz., noot 3). In ietwat
verzwakte vorm vindt men dat verhaal nog bij P. Valkenier, ’t Verwerd
Europa, (1675) I, 39°- De pamfletschrijver (die er in zijn Deductie van
den tegenwoordigen toestant van dit Nederlandt, Kn. 10381, nogeens op
terugkomt) beroept zich op de kommandant zelf, die nog in Den Haag ver
toefde. De reden van ’s mans ontslag (dat met veel vriendelijkheid was
geschied) was volgens Notulen Hop en Vivien, W. H. G., 52, dat hij „out
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landleger was verwaarloosd en de vloot verzorgd, opdat de Prins
van Oranje de nederlaag lijden en Comelis de Witt triom
feren zou De Raadpensionaris had asm de drie presidenten
van de Hoge Raad, van ’t Hof en van de Rekenkamer van Hol
land, die hem waren komen vragen wat zij doen moesten, schou
derophalend geantwoord dat een goed en spoedig accommodement met de vijanden mogelijk het beste expedient zoude zijn” 2.
De Witt! die met een Batavische constantie het uiterste wilde
doen om zo nodig in een uithoek van het land een gunstige
wending af te wachten!
Maar inderdaad, tegen niemand richtten woede en haat zich
als tegen De Witt. De kloekste patriot, de onvermoeidste wer
ker, de organisator van de vloot, de man die meer dan iemand
voor verbetering en versterking van de landdefensie geijverd had,
de voorbereider van het alhantie-stelsel dat weldra uitkomst
brengen zou, werd nu het mikpunt voor de helden van de straat
en van de kroeg. Zijn leiding werd verworpen. Hij heette de
aartsverrader. Er is in dat kwaadaardig gefluister, weldra zou
het worden (toen hij voorgoed onschadelijk gemaakt was) dat
luid geschreeuw 3, iets diep neerdrukkends. Diezelfde mensen
en af’ was; volgens Valkenier diende hij het land sedert... 1610! Blijk
baar kon hij zelf zijn rust nog slecht verdragen. — Wicquefort, Mémoir e s, B. M. H. G., 1888, 163, laakt de vervanging als te laat geschied.
1) Aldus b.v. de Engelse berichtgever S. Tucker uit Rotterdam, 28 Juni:
Zeeoorlogen, II, 140.
2) Dit verhaal bij L. Sylvius, Historiën onses tijds (vervolg op Aitzema), I (1685), 314. Iets soortgelijks vertelt Wicquefort: Mémoires
1 ’ a n 1 6 7 2,B.M.H.G., 1888, 207 ; de held is daar Fagel; de leugens op
blz. 206 geven de maatstaf ook voor dit verhaal. — Dat Fagel voor De Witt
in geestkracht niet onderdeed, blijkt overigens hierna, 464.
s) Sylvius, t.a.p., zegt (ter inleiding en verklaring van de moordaan
slag op 21 Juni), dat reeds in deze dagen de blauwboekjes tegen de ge
broeders De Witt „met meenigten door het land vlogen”; ook in het
Waaragtig verhaal v. d. muiterij binnen. .. Rotterdam (vgl. hierna, 4^7>
noot) wordt voor de Juni-dagen al gesproken van „pasquillen , die niet
„opgehaald” werden (blz. 6). Ik heb er echter geen leren kennen die ik
vóór de omwenteling zou durven stellen. Het blijft bij een toespeling als in
een gedicht op ’s Prinsen benoeming tot K.-G. (Knuttel 99^7) • „Verheft u
uyt het Witte stof, En deckt u met Orange kleên”. Pas wanneer hij politiek
afgedaan heeft, breekt de stroom van laster tegen De Witt recht los.
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wier dichters gezegd hadden dat zij, nu de Prins Kapitein was,
vechten zouden als leeuwen, dat een zes waard zou zijn, zetten
het, wanneer ze als schutters te dicht bij de vijand gebracht
werden, op een lopen: Loevestein werd door Rotterdamse schut
ters onder een hol voorwendsel verlaten, in Gorkum, in Schoon
hoven, de steden het dichtst bij het vuur, dachten de burgers,
net als in verscheiden van de oostelijke steden, aan niets dan
overgave; de boeren in het inundatiegebied gebruikten de
wapens alleen om hun weiland tegen hun eigen soldaten te
beschermen. Maar veilig achter de linie schimpten en scholden
hun soortgenoten op de regenten, wier schuld het allemaal zijn
moest.
21 Juni wandelden ’s avonds ’n viertal jongelui over de Vijver
berg en ziende dat er in de zaal van de Staten van Holland nog
licht brandde, zei éen hunner: „de Staten zijn nog aan ’t ver
gaderen ; daar zit dus ook nog de Raadpensionaris, die schelm,
die landverrader; die moest aan kant geholpen worden”. De
daad volgde op het woord. Toen De Witt verscheen, sloeg éen
van de vier redders van het vaderland zijn knecht de toorts uit
de hand en gezamenlijk vielen zij toen op de Raadpensionaris
aan, die zich stevig te weer stelde maar ten slotte met mes
wonden in de zijde en achter in de schouder bleef liggen; dood
dachten de aanranders. De Witt moest enige weken het bed
houden, vanwaar hij de volgende dag reeds zijn verwondingen
met karakteristieke nauwkeurigheid aan zijn vrienden beschreef.
Van het viertal werd er die dag éen gevat; het bleek de jongste
zoon van de als Oranjegezind te boek staande raadsheer Van der
Graeff te zijn. Hij bekende en noemde de namen van de drie
anderen; éen hunner was een broer van hem; alle drie wisten
zich schuil te houden tot met de omwenteling het gevaar week:
Borrebagh, die de eerste stoot toegebracht had, was postmees
ter: hij verloor zelfs zijn ambt niet. Maar aan de jonge Van
der Graeff ging het Hof van Holland, onder aandrang van de
verontwaardigde Staten, nog een voorbeeld stellen. De 29ste
werd hem zijn vonnis wegens de misdaad van gekwetste
majesteit, begaan aan de persoon van een staatsdienaar, voorge
lezen en dezelfde dag werd hij onthoofd.
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Treffender nog dan de daad, bijna enig in onze geschiede
nis bewijst de reactie van de openbare mening hoe rijp de
zaken waren voor een omwenteling. De jonge Jacob van der
Graeff was vermoedelijk niet de schuldigste van het viertal.
Zijn lot was hard. Een blauwboekje verscheen onmiddellijk na
de terechtstelling, waarin onder de titel De worstelinge Jacobs
een omstandig relaas van zijn laatste levensdagen wordt gege
ven; misschien was het van de hand van Ds. Simonides, die
hem met Ds. Vollenhove in de gevangenis en op het schavot
had bijgestaan. Dat boekje nu verkreeg een ongeëvenaarde
populariteit; het werd telkens herdrukt, nog veel later behoorde
het tot de geliefde stichtelijke lectuur van het gereformeerde
volk12. *En
* * er
* is zeker iets aangrijpends in de worsteling zoals
het die schetst, een zieleworsteling besloten met overwinning tot
zekerheid van heil en vreugde in de dood. Wat een ander ster
ven nog, dit, dan dat van Buat. Na zijn eerste dagen van wenen
en kermen komt de ongelukkige jongen tot een overspannen blij
moedigheid. Hij zingt. Hij troost de predikanten die hem troos
ten moeten. Hij zingt met de cipier. Hij vermaant zijn land
genoten hun gruwelijk vloeken na te laten, de oorzaak van Gods
toom. Op het schavot wordt het eigenlijk een wonder. De beul
voelt dat er iets ongewoons is; hij doet zijn werk slecht; hij kan
achterna het bloed niet van het zwaard krijgen... omstanders
zien een licht om het hoofd van de lijder.
In godsdienstige vorm gehuld uitten zich in deze verheerlij
king, bij verteller en gretige lezers beide, gevoelens van partijhartstocht en haat tegen het slachtoffer van Van der Graeffs
aanslag. Er wórdt geboekstaafd dat hij De Witt om veigiffenis
liet vragen en ze ontving. Maar zijn „berouw” schijnt enkel voor
zijn algemeen menselijke zondigheid te zijn: de laffe poging
tot moord wordt door de schrijver met geen enkel woord ver1) Daar is nog het moordkomplot tegen Maurits van Oldenbamevelt’s
zoons Stoutenburg en Groeneveld en hun vrienden.
2) Ik bezit „Den derden Druck vermeerdert en verbetert; t’ Amster
dam. Bij Marcus Dooraick, Boeckverkooper op de Middeldam”; Knuttel,
10458 vlg., vermeldt twee derde drukken, maar niet deze.
9t Is een
gedicht met proza-toelichting.
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meld. De bitterheid is begrijpelijk waarmee een paar maanden
later een vereerder van De Witt schrijft dat de auteur van dat
boekje over „J. van der Graeff syn galge-berouw, als van een
heiligh” mede „een voorname oorsaeck van bey dese broeders
haer doot is” 1. Duizenden waren in de koortsige stemming
van het ogenblik bereid in Van der Graeff een martelaar te
aanvaarden en in zijn „godzaligheid” een bewijs te meer voor
de boosheid van zijn slachtoffer te zien2. Uit vrees voor de
gemeente was een verbod uitgegaan om in de kerken voor de
veroordeelde te bidden (dat feit 3 wordt in de Worstelinge wèl
meegedeeld). Inderdaad waren er al dagen lang in verscheiden
steden onlusten gaande. Een hele militaire macht moest opont
boden om in Den Haag het scherpe recht te beveiligen. De
laatste krachtdaad van een doodkrank regiem.

ii

Holland drijft zending van P. de Groot
naar Lodewijk XIV door (s6 Juni);
kloekheid van Amsterdam.
De Witt was in zijn schets aan Vivien van de toestand 4 niet
volledig geweest. „Ons grootste kwaad” was niet enkel de oproe
righeid van de burgers, waarvan hij diezelfde dag het slacht
offer worden zou; het was ook wel degelijk de zwakheid van
„de hoge overigheid” zelf. Die was niet tot stadsregeringen in
Overijsel of Gelderland beperkt. Die bleek ook in de Staten van
Holland. De 13de Juni al had daar Burgersdijk, de pensionaris
*) Den oprechten Patriot enz., Kn. 10498.
2) Zo laat dat pamflet de onnozele Hagenaar spreken.
s) Dat het een feit is, neem ik op zijn gezag aan. — Een opmerkelijke
passage is nog die, waar Jacob verhaalt hoe hij, enige dagen tevoren langs
de Rijswijkse Weg wandelende, aangedaan werd bij het zien van de kerken
van het Westland: de gedachte kwam bij hem op, „of wel met desen valschen en verraderschen oorlogh ’t licht van Godts kandelaer aldaer uytgebluscht en in plaetse van dien een superstitieuse kerckendienst in korte
dagen aengestelt mochte werden”.
4) Hiervóór, blz. 447 vlg.
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van Leiden, een bezending naar Engeland ter sprake gebracht.
Toen Amsterdam daarop een paar krachtige woorden liet horen,
was Gorkum uitgevallen dat Amsterdam goed spreken had: het
zou het laatst gegeten worden; Gorkum steunde dus Leiden’s
voorstel. De 15de werd er ter Staten-Generaal al besloten tot
zendingen naar beide Koningen om hun vredesvoorwaarden te
mogen vernemen. Evenals Amsterdam, was De Witt tegen het
besluit geweest, ook Fagel de Griffier van de Staten-Generaal.
Maar nu De Witt buiten gevecht gesteld was, en Vivien de
Staten van Holland leiden moest, kwam het daar, bij het steeds
dreigender aanzien van de toestand, tot pogingen om aan de
Franse onderhandelingen een draai te geven, die het regiem
niet overleven kon.
Het gezantschap naar Lodewijk XIV bestond uit Pieter de
Groot (die sedert zijn terugkomst ook voor andere Generaliteitscommissies gebruikt was), Johan van Ghent en NassauOdijk. De 22ste ’s nachts kwamen die heren op het leeggeplun
derde huis te Keppel, aan de Oude IJsel boven Doesburg; de vol
gende ochtend vroeg verschenen Louvois en Pomponne daar
vanwege de Koning. Maar de Fransen weigerden hun eisen
kenbaar te maken: zij verzochten de Staatse gedeputeerden
alleen, wel te bedenken „in wat staet de saecken alrede waren,
en hoe verre sy nogh in korte konden werden gebracht”, dat
de Koning op zijn veroveringen als zijn eigendom zag en er
voor ’t minst een equivalent voor zou moeten hebben, alsmede
vergoeding van zijn onkosten; alles ongerekend de voorwaarden
van zijn bondgenoten. Met die boodschap verscheen Pieter de
Groot de 25ste in de Staten van Holland.
Zijn advies was dat men de veroverde delen van de soevereine
gewesten zou kunnen terugkrijgen tegen afstand van de gehele
Generaliteitslanden. Royaal en snel aanbieden was de wijste
partij; al onderhandelende zou men geheel te gronde kunnen
gaan, maar behoud van de Staten-regering en van het territoor
van de zeven provinciën alsmede handhaving van het protes
tants regiem („regering, unie, religie”) was nu nog wel te
bedingen.
Op dat ogenblik hadden de Fransen dus Utrecht en Naarden
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al bezet; Muiden was nog net behouden, maar het bezit ervan
scheen nog weinig verzekerd. Al de „posten” in de waterlinie
waren jammerlijk zwak bezet en het water wilde op allerlei
plaatsen nog niet komen, of werd door de omwonende boeren
kwaadwillig verwijderd. Er was gebrek aan wapens, aan muni
tie ; aan de verdedigingswerken in de linie werd nog gewerkt.
Maar de daartoe opgecommandeerde boeren waren onhandel
baar van schrik en wantrouwen, en de burgers uit Delft, Den
Haag en elders weigerden de onhoudbaar schijnende „posten”
bij Gorkum en Gouda te bezetten; de regeringen van die steden
voelden zich niet verantwoord hen of hun eigen burgers daartoe
„te animeren”. De troepen moesten gebruikt worden om het
landvolk te beletten de inundaties te verstoren; in de steden
woelde het ook al: vooral (zoals wij zien zullen) te Rotterdam.
Ieder ogenblik verwachtte men de Fransen te zien doorbreken.
Stadjes als Gorkum en Schoonhoven voelden dat zij het eerst
aan de beurt lagen, achter de „passen” door de waterlinie kwam
het gevaar dan meteen bij Gouda en Leiden, maar heel ZuidHolland was in dat geval natuurlijk verloren, alleen Dordt zou
het op zijn eiland misschien langer kunnen houden; en aan
de andere kant lag Amsterdam sterk achter zijn eigen inundatieterrein, dat bij Haarlemmermeer en Zuiderzee aansluitend heel
Noord-Holland tot een eiland maakte. De Zuiderzee weliswaar
kon de vijand, als hij schepen bekwam, tot aanvalspoort dienen
(Kampen’s overgave was de 23ste geschied). Te Medemblik
heerste paniek.
Dit waren de omstandigheden waaronder de Staten van Hol
land de 25ste Juni De Groot’s voorstel bespraken.
De een na de ander sloten de leden, volgens gewoonte naar
rangorde opinerend, zich erbij aan; het vijfde lid, Leiden, wilde
nog verder gaan en De Groot aan geen enkele voorwaarde
binden; „sij souden sulcken advys niet geven, als sy de saecke
niet voor desperaet aensagen”: terstond gezamenlijk zich naar
x) Het verslag in de Notulen Hop en Vivien, W. H. G., 127 vlgg., is
hier de voornaamste bron. Ik volg de formule „regering, unie, religie”,
waarmee de Edelen De Groot’s praeadvies samenvatten, die ongetwijfeld
juister is dan Vivien’s : „vryheit, regeering, 7 provinciën”.
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de Generaliteit begeven en daar dit voorstel doen, ziedaar de
mening van Leiden. Maar nu kwam Amsterdam aan het woord
en er klonk een mannelijker geluid. De gedeputeerden van die
stad verklaarden bij monde van de pensionaris Hop, dat
zij onmogelijk zulk een besluit zonder ruggespraak met hun
principalen konden nemen. Zij wekten de leden op om kordaat
te willen zijn en te bedenken dat het hun, gedeputeerden, niet
vrijstond „het landt over te geven”. Eerst leek dit een zekere
bezinning te brengen: zonder eenparigheid durfden de nastem
mende leden niet verder, ruggespraak scheen hun onvermijde
lijk, ofschoon Gorkum, Edam, Medemblik, jammerden „datter
geen redden aen is”, dat „de posten niet te defenderen sijn”;
alleen Alkmaar schaarde ach kloek bij Amsterdam. Maar toen
de rondvraag daarna bij de eerste leden terugkwam, drongen
die meest alle haast onstuimig bij Amsterdam aan om zich te
voegen. Leiden dreigde al van te voren dat men ach door Am
sterdam en anderen niet zou laten terughouden: in een geval als
dit, was overstemmen eigenlijk wel niet geoorloofd, „maer noot
breeckt wet”. Alle steden waren nu eenmaal zo goed verdedig
baar niet als Amsterdam, en Leiden was niet van plan verloren
te gaan om Amsterdam alleen. Alkmaar wierp nu een zwaar
woord in de driftige discussie: aj „souden liever van de vyanden
als van de borgers doodtgeslagen werden”.
De burgers, inderdaad! Het was onmogelijk om deze zaak
voor hen verborgen te houden, vooral nu in alle achttien stem
mende steden de gedeputeerden uit Den Haag thuis kwamen
en de vroedschappen bijeengeroepen werden om te beraadslagen.
Op sommige plaatsen schoolde voor het stadhuis een menigte
samen, terwijl men daarbinnen van vrede zoeken of weerstand
bieden sprak, en ofschoon er hier en ginds onder de burgerij
evenveel verslagenheid heerste als onder hun regenten, of zelfs
meer, over ’t algemeen waren de mensen toch van een driftige
anti-Franse stemming bezield. De Groot’s leven liep bij zijn
thuiskomst te Rotterdam gevaar, maar zelfs waar een stads
regering dat allerminst verdiende, uitte zich soms heftig wan
trouwen.
Dat was bijvoorbeeld het geval te Amsterdam, waar een
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eerzaam schutter alsof hij er alles van wist in zijn dagboek
optekende, dat 20 van de 36 raden voor „overgeven” waren
en dat de anderen hen alleen tot rede brachten door te dreigen
met het binnenroepen van de gemeente. Een volmaakt ongeloof
waardig verhaal. Er wérden in de Raad „veel reden over ende
weder gevoert”, en er waren er „die swaermoedich waeren van
staet en stadt en goet te verliesen” en die daarom aandrongen
op een accoord, al moest men er het zesde deel van de bezit
tingen der ingezetenen voor betalen. Een van die leden, Roch,
zei, maar zó dat niet eens iedereen het opmerkte: „beeter een
half ey dan een leege dop”; de stad Amsterdam kon immers
niet op zichzelf bestaan als alle andere steden verloren gingen.
Maar die flauwhartigen vormden evenmin de meerderheid als
de groep die heel de onderhandeling wilde afbreken en enkel
aan tegenweer denken. Valckenier, wiens krachtige persoonlijk
heid in deze crisis weer meetelde, de schout Hasselaer, schepen
Bontemantel1, anderen nog, zoals burgemeester Van de Poll 2
(Van Beuningen was weer in Brussel), weidden uit over de
natuurlijke sterkte van de stad, herinnerden aan Kopenhagen
dat nog maar dertien jaar geleden alleen overeind stond van
het hele koninkrijk Denemarken 3 en van waaruit dat na korte
tijd toch weer hersteld was; de vrees van de omringende vorsten
voor Frankrijk’s machtsaanwas zou hen tot hulp bewegen: „Godt
1) Op wiens aantekeningen, de enige die wij van een deelnemer aan
de zitting hebben, mijn voorstelling gebaseerd is: zowel zijn versie in Resolutiën Raed, III, als in Civ. en Mil. Regeeringhe, II, heb ik op het Gemeente-archief te Amsterdam geraadpleegd. Gebhardt gaf daarvan reeds
een ietwat moeilijk te volgen overzicht; Amsterd. aanteekeningenuit 1672, Bijdr. Vad. Gesch., N R, X, 1879, 150 vlgg.; éen enkele
aanvulling bij Kernkamp, Bontemantel, Regeeringe van Amsterdam,
W. H. G., I, blz. L. Gebhardt heeft B. naar mijn mening niet juist geïnter
preteerd omdat hij zijn geest niet bevrijden kon van het later door hemzelf
uitgegeven verhaal van de schutter: Dagboek uit het rampjaar
1 6 7 2, B. M. H. G., VIII, 1885; trachtende diens voorstelling tussen de
regels van B. door te lezen.
2) Zoals B. later optekent: Regeeringe, W. H. G., II, 192. P. Valke
nier, Verwerd Europa, 648, noemt geen heren die in Sept. afgezet zouden
worden op die erelijst! ...
s) In de Staten had De Witt daar al aan herinnerd: hiervóór, 445 noot.
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heeft duysent middelen de vervallen staet te redresseeren”.
Daarom wilden die sprekers dat geen enkel aanbod gedaan zou
worden. Maar dat was te veel gevergd: de resolutie die ten
slotte aangenomen werd 1, begon met zonder omwegen te ver
klaren dat de Franse eisen onaannemelijk waren en „dat men
liever goet en bloet daerbij sal opsetten en ’t uytterste wagen”;
de stad was echter wel genegen een accoord met een zeer ruime
som te kopen, mits alle eisen van de andere vijanden daarmee
tevens gedelgd waren en behoudens „ de Vrijheid van Religie
en van Regeeringhe” 2.
Dit gaf de Amsterdamse gedeputeerden ruggesteun genoeg.
De 27ste kwamen zij, dus geïnstrueerd, weer in de Staten. Maar
de beangste leden hadden zo lang niet gewacht. De avond
tevoren hadden de Staten vergaderd en ongeacht de afwezigheid
van Amsterdam en nog enige Noord-Hollandse steden besloten
het voorstel tot instructie van De Groot onverwijld in de StatenGeneraal te brengen: de gehele vergadering, met uitzondering
van Enkhuizen, dat weigerde mee te doen, begaf zich om elf
uur naar het vertrek van Hunne Hoogmogenden: Hier was
Groningen afwezig (de stad verdedigde zich op dat eigen ogen
blik manmoedig tegen de Munstersen) ; Utrecht verklaarde in
deze geen stem te hebben, — natuurlijk omdat het gewest
geheel in vijands handen was; Gelderland en Overijsel, die
nochtans in hetzelfde geval verkeerden, consenteerden; Zeeland
verklaarde zich ongelast, evenals Friesland; de voorzitter, die
week uit dat laatste gewest, weigerde te concluderen, Utrecht
en Zeeland weigerden zijn plaats in te nemen, hetgeen daarop
een Hollander, Maesdam, uit de Ridderschap, deed; Fagel, de
Griffier, weigerde de aldus genomen resolutie te tekenen.
Was het wel een resolutie? Ze was in ieder geval op de
1) Bij meerderheid, en naar men uit B.’s mededelingen zou afleiden,
waren zij die afbreken wilden de tegenstemmers, wat zeggen wil dat niemand
op het laatst onderhandelen op de Franse grondslag durfde voorstaan.
2) Resolutiën van de Raed (de officiële), G. A., A’dam. — Bontemantel tekent op, en uit het verder verloop wordt dat begrijpelijk, dat
bij zijn weten het tweede lid van die resolutie nooit ter Statenvergadering
is meegedeeld.
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onregelmatigst denkbare manier tot stand gekomen. Maar met
dat onvolkomen stuk ging De Groot de volgende ochtend vroeg
op reis, aangezet met smeekbeden en bedreigingen 1 door de pen
sionarissen van Leiden en Gouda, die hem beloofden de extensie
na te zullen zenden 2. Op het hoofdkwartier bij Bodegraven
afstappende, deelde De Groot zijn opdracht aan Van Beverning en de Prins mee. Van Beverning verklaarde dat hij zo’n
opdracht niet graag op zich genomen zou hebben; de Prins
sprak evenzo 3. Wat niet wegneemt dat hij onmiddellijk aan
de Staten schreef om vergunning om voor zijn eigen bezittingen
met de Fransen over sauvegarde te onderhandelen. Dat deden
ook andere bezitters van heerlijkheden, en het verzoek werd
toegestaan; maar bij de kloeke protesten tegen de onderhandelingen van Amsterdam (en weldra van Zeeland) stak die
houding van de Prins toch af 4.
Zijn rnede-gedeputeerden trof De Groot te Rhenen; Van
Ghent verklaarde zich bereid hem te steunen, Odijk daaren
tegen, wiens provincie, naar De Groot hem bekende, zich ont
houden had, nam dienovereenkomstig een neutrale houding aan.
De 28ste deelde De Groot aan Louvois en Pomponne mee, dat
hij en zijn collega’s onbeperkte volmacht bezaten om vrede te
sluiten, „met dien verstande nochtans, dat de souverainiteyt
ende hoogheyt van de respective Provinciën... in allen deelen
sal moeten werden geredintegreert ende geconserveert”. 5. In
feite ontbrak er dus aan de onbeperktheid van de volmacht iets.
Zelfs in ’t afzijn van Amsterdam was Leiden’s advies niet gevolgd.
Gelukkig wilde de Franse Koning in zijn overmoed (en terwijl
1) Lettres de P. de Groot a A. de Wicquefort, W. H. G., 324 (brief
van 3 April 1674).
2) Notulen Hop en Vivien, 139: de notulen bevestigen hier De Groot’s
bericht omtrent de twee pensionarissen.
3) Lettres de P. de Groot, t. a. p.
*) De brief waarbij de Prins dit verzoek deed, werd door Wagenaar
in extenso afgedrukt (Vad. Historie, XIV, 61). Maar niet alleen dat de antiorangistische partijgeest er dus tachtig jaar later nog een wapen in zag,
op het ogenblik zelf wekte de bezorgdheid van de Prins voor zijn eigen
dommen twijfel omtrent zijn bedoelingen: vgl. hierna, 462.
5) Aldus de resolutie van Holland van 26 Juni: Secr. Res. Holland, 263.
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hij tegelijkertijd met de aanval op Holland zo onbegrijpelijk
treuzelde !) méér dan De Groot en Van Ghent met de verkregen
instructie konden toestaan. Hij wilde in het bizonder, behalve de
Generaliteitslanden, die hem in haar termen reeds stilzwijgend
waren aangeboden, de Betuwe, die tot de „soevereiniteit en
hoogheid” van Gelderland behoorde; Delfzijl, in de provincie
Groningen; en verder, behalve handelsvoordelen en onheilspel
lende latere onderhandelingen omtrent de Oost-Indische Com
pagnie, vrijheid van godsdienstoefening voor de Katholieken in
alle steden van de Republiek, hetgeen ook regelrecht tegen de
gemaakte reserve aanliep; van de eisen van Engeland (en van
Munster!) was dan nog niet eens gerept. Zonder iets te sluiten
kwam De Groot dus nogmaals rapport uitbrengen; i Juli ver
scheen hij in de Staten van Holland.
Hier hadden de Amsterdamse gedeputeerden de 27ste dade
lijk uitdrukkelijk en ernstig geprotesteerd, dat gedurende hun
afwezigheid een besluit van zo ver-strekkende betekenis was
doorgedreven. Het ging heet toe, in die vergadering1. Hop
voerde scherpe taal. Hij noemde de andere leden „verkopers
van de soevereiniteit ende vrijheid”; Amsterdam zou rijn hou
ding tegenover de gemeente kunnen rechtvaardigen, maar rij
die zonder een kanonschot ontvangen te hebben de vrijheid van
hun onderdanen zo kwistig wilden overgeven, moesten voor haar
vrezen. Op dat alles antwoordden de anderen in grote gemoeds
beweging, dat de toestand wanhopig was en dat men niets meer
zou kunnen redden als het Franse leger eens de passen door
brak, die immers niet te verdedigen waren; rij kregen de meeste
Noord-Hollandse stadjes met hun schrikaanjaging mee. Ja,
Burgersdijk, de pensionaris van Leiden, die door de angst tot
een grote activiteit geprikkeld werd en de door tweestrijd ge
slingerde Vivien de leiding bijna uit handen nam, kwam met
het voorstel, dat men voor het geval de onderhandeling op de
aangenomen basis (behoud van de Unie) niet slaagde, vast aan
een provinciale ondeihandeling denken zou. De tijdingen, zo
*) Behalve Notulen Hop en Vivien heeft men hier ook een brief van
Burgersdijk bij Kluit, Hollandsche Staatsregeering, III, 536 vlgg.
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zei hij, worden hoe langer hoe desperater (hij had juist een
brief van zijn burgemeester Van Leeuwen ontvangen, dat de
Fransen in aantocht waren om de post aan de Nieuweibrug
te forceren en dan recht op Leiden en Den Haag voort te ruk
ken) ; Holland moet trachten een accoord voor zich alleen te
maken. Bij Amsterdam en Alkmaar schaarden zich nu ook
Dordt en Delft om deze onherstelbare bondsbreuk tegen te
houden.
Men moet zeker, als men de houding van de verschillende
steden vergelijkt, hun geographische ligging in het oog houden;
Leiden en Gouda voelden zich onmiddellijk bedreigd, Amster
dam daarentegen betrekkelijk veilig. En iedere provincie, gelijk
binnen iedere provincie iedere stad, beschouwde de zaken, voor
al nu de nood aan de man kwam, eerst in betrekking tot haar
eigen belangen. Het gevoel van onverbrekelijke nationale ver
bondenheid, dat nodig was om een plan als dat van De Witt te
kunnen concipiëren en te durven uitvoeren: achteruit wijken
in een onneembare uithoek en van daaruit alles terugwinnen, —
dat gevoel kon bij de meeste stadsregenten geen stand houden
tegen de zware druk van een gevaar voor hun bizondere stad.
Zeeland, Friesland, Groningen, die De Groot’s zending ver
wierpen, stonden alle nog overeind en achtten zich evenals
Amsterdam tot verdediging van hun eigen gebied bekwaam.
De Staten van Zeeland hadden, door hun gedeputeerden van
de Hollandse paniek in aller ijl op de hoogte gesteld, de 29ste
al een uitermate hartig protest ter Generaliteit doen horent.
Maar de afkeer van De Groot’s onderhandeling nam in het
gewest eigenaardige vormen aan. In die nood raadpleegden de
regenten de burgerij. Te Middelburg vergaderden meer dan
honderd van de „zedigste” burgers en traden, tezamen met de
gilden, door een achttal gecommitteerden met de regering in
bespreking. De heer Van Borssele van der Hooge, zo uit Den
Haag terug, zette uiteen dat de Hollanders onmachtig waren
zich te verdedigen en op het punt stonden met Frankrijk te
capituleren. Van de tegenstand van Amsterdam repte hij met
!)

L. Sylvius, Historiën onses Tijds (vervolg op Aitzema), 324.
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geen woord; van de Prins van Oranje, die zelf met de Fransen
over sauvegarde handelde, verwachtte hij niets. En wat waren
nu de vragen die de heer Van Borssele aan de Middelburgers
voorlei? Ten eerste, of Zeeland op zichzelf zou kunnen blijven
staan; maar dat liet hij verder rusten; de ware keuze zag hij
tussen de twee volgende: of zij mèt Holland ach onder Frank
rijk zouden begeven, dan wel met Engeland zien overeen te
komen; en hij vond Frankrijk het veiligst. De burgers daaren
tegen verklaarden na onderling beraad dat zij voor hun vrijheid
en religie goed en bloed wilden opzetten; dat zij geenszins in
mogelijke accoorden van andere provincies met Frankrijk wil
den delen; dat de hulp van de Prins van Oranje ingeroepen
diende te worden — op dat ogenblik had de burgerij van Vere
haar regering al gedwongen hem als Stadhouder uit te roe
pen ! —; en dat als men dan voor overmacht bezwijken moest,
zij „liever willen kiesen ach te vervoegen aan de zijde van Enge
land, om onder desselfs bescherminge noch goede conditiën, soo
veel mogelijk, voor hare religie en vrijheyt te maken” 1.
Zo’n provincialisme was, hoe begrijpelijk ook als men de
bestuursvormen kent en de omstandigheden van het ogenblik
bedenkt, een gevaar op zichzelf. Om er tegen op zijn hoede te
zijn en ertegen te reageren was een brede staatkundige blik
nodig zoals hoofdzakelijk regenten die uit hun locale kring in
het landsbestuur gekomen waren, konden ontwikkelen. Zo De
Witt, evengoed als de Prinsen van Oranje; een man als Van
Beveming was in zijn belangrijke commissies Gouda volledig
ontgroeid; evenzo was Fagel nu eerst Griffier van de StatenGeneraal en dan pas Haarlemmer. Ook de Zeeuwse ambtenaren,
de De Huyberts, verdienen hier genoemd te worden: de protestresolutie van de Staten van Zeeland werkte wel zwaar met anti
papisme, maar sprak toch niet de naief-provincialistische taal
der Middelburgse burgers 2. In Holland was De Witt’s voorstel
om van Amsterdam de zetel der regering te maken de 27ste Juni
1) Het hele verhaal bij Sylvius, Historiën onses tijds, I, 325—327.
2) Dat deden trouwens ook de Walcherse predikanten niet, die 4 Juli
besloten bij hun Staten op een krachtige politiek aan te dringen: zie de Acta
v. d. classis aangehaald door Van Schelven, Stemmen des Tijds, 1922, 158.
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nog eens ter sprake gekomen, ’t Is tekenend dat het veertien
dagen tevoren alle bijval gevonden had van de Hollandse heren
bij de Generaliteit1. In de Staten konden nu alleen Dordt en
Delft er zich toe opwerken.
Leiden, dat zo het haantje de voorste speelde om met Frank
rijk zelfs op gevaar van verbreking der Unie af tot onderhandeling te geraken, bleef tegelijk Oranjegezind. Nog steeds op
de 29ste Juni was het met een voorstel 2 gekomen om de be
perkingen van ’s Prinsen bevoegdheid als Kapitein-Generaal op
te heffen. Het betoogde dat de op hem gelegde verplichting om
zich in alles naar het oordeel van „de politieke regering” te
regelen noodwendig tot verwarring leiden moest en dat „de
ongelukkige mouvementen” van het leger dat wel bewezen.
Daarin stak maar al te veel waarheid, en veel leden waren
nu wel voor een verandering te vinden; alleen verergerde het
de zenuwachtige stemming van onderlinge geprikkeldheid nog,
dat Burgersdijk, die hevig verstoord was over de toon van Hop,
en Amsterdam verweet alleen aan zijn eigen defensie te denken,
zijn voorstel inleidde met wilde beschuldigingen van het hele
gevoerde beleid, alsof dat, tegen Leidens waarschuwingen in, de
buurstaten „gechocqueert en gebelgt” had 3. Dat voorstel werd
natuurlijk aan de principalen voorgelegd; het kwam 1 Juli,
dezelfde dag dat De Groot nogmaals rapport deed, voor de
tweede maal ter sprake.
Maar op dat ogenblik leidden de binnenlandse onlusten al
tot een crisis: het Eeuwig Edict lag op zieltogen en de Staten
konden aan wat De Groot te vertellen had niet dadelijk een
bespreking wijden. Maar vóór ik die onlusten ga beschouwen,
dient toch even aangestipt dat er geen sprake van was dat
Frankrijk’s eisen door de Staten van Holland aanvaard zouden
worden. De heer Van Borssele had in zijn uiteenzetting aan
*) Dezelfden als hiervóór, 447, noot, genoemd.
2) Leiden en Haarlem hadden dit reeds de 20ste ter sprake gebracht.
3) Het voorstel staat uit Res. Holland overgenomen bij Kluit, a.w.,
534. Dat veel leden ertoe neigden, leid' ik af uit wat Burgersdijck de 29ste
schrijft, dat men er bij hem op aandrong om de aanstotelijke inleiding,
die met de zaak zelf niets te maken had, weg te laten.
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de Middelburgers niet alleen Amsterdam vergeten en de Prins
van Oranje onrecht aangedaan, hij had zelfs de politiek van
de meerderheid der Hollandse Staten wel heel simplistisch voor
gesteld : Pieter de Groot had immers beperkende voorwaarden
mee gehad, die „capituleren” onmogelijk maakten, en nu men
voor de vraag gesteld werd of men die beperkingen zou over
schrijden, was er bij de meerderheid, en daaronder de „considerabelste” steden, behalve Leiden, een reactie van veront
waardiging. Zij zeiden, naar Fagel die eigen dag nog aan de
Prins berichtte 1, „liever door het sweert t’ ondergebracht te
willen werden”. Zelf verklaarde Fagel „veel liever tienmael,
soo het mogelijck was, te willen sterven, als soo een ellendigen
slaeff van Vranckryck te werden ende de posteriteyt in een openbaer verderff van siel en licchaem in te wickelen, ende dat inspirere ick aen een yeder die ick sie”.

12

Het volk aan ’t hollen; Dordt; Rotter
dam ; Eeuwig Edict vernietigd, Willem III
Stadhouder van Holland (4 Juli ’72)Toch was er voor de gedachte dat de Hollandse heren het
op overgave aanlegden, en overgave aan Frankrijk, maar al te
veel aanleiding geweest, en de burgerijen waren in geen stem
ming om zich nu gedwee aan de stelregel te onderwerpen dat
„God de Here aan de overheid het hoogste oordeel der zaken
gegeven heeft” en dat hun enkel „de roem van gehoorzaamheid
gelaten is” 2. Een zo welwillend vragen naar hun mening als
in Zeeland gebeurde, was in Holland geen gebruik. Des te
heviger vormen moest het verzet aannemen, nu het eindelijk
uitbrak, en onvermijdelijk, ook al waren niet juist de Loevesteinse regenten voor overgave evenmin als de Prinsgezinde voor
verweer, stortte ach de volksbeweging om heul tot Oranje.
1) Corresp. van Willem III en H. W. B., R. G. P., KL S. 26, 58.
2) Openhertigh discours... tusschen een reghent, capiteyn en coopman; Knuttel 9125; 1665.
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WILLEM III

31

Opstootjes waren al aan de orde van den dag. Te Amster
dam was de 27ste Juni zelfs de oude Johan Maurits gemoles
teerd : „mee een verrader”; maar daar traden de burgers in
hun vendels nog tegen het grauw op. Soms was het het gezicht
van schuiten of wagens die kostbare goederen verderop in vei
ligheid brengen moesten, wat de mensen gaande maakte. Of
wel men geloofde aan een plotselinge overgave van zijn stad
door burgemeesteren, wie nu aan alle kant het kwaadaardig
verzonnen woord „liever Frans dan Prins” toegeschreven werd,
en men eiste opzicht over het stadswapenhuis en beheer over
de sleutels der poorten.
In Dordt was toch een dag of wat eerder al in alle vorm
tussen burgers en regenten over de verdediging van de stad
geparlementeerd, maar de 28ste, toen dat opnieuw zo begon,
bleef het niet bij beleefde vertogen van „eenige der fagoenlijkste
burgeren” 1 uit naam van de rest: de beweging kwam op straat,
weldra gaven de Oranjemannen, het ogenblik waarnemend, het
woord uit dat het Eeuwig Edict ingetrokken moest opdat de
Prins tot Stadhouder verheven worden kon, en de regenten
werden in hun huizen opgezocht om hen daartoe te dwingen.
Onder bedreiging op het stadhuis bijeengekomen lieten de
heren afkondigen dat zij enigen hunner tot de Prins zouden
zenden; een deputatie ging op weg, waarin behalve de regering
ook de burgerwacht en de gilden door een paar ijverige Oranjegezinden vertegenwoordigd waren (bovendien stroomde nog
„een deel dyckers en dwarshoofden” 2 mee); maar de gezon
den heren waren zelf zodanig beangst dat zij de jonge KapiteinGeneraal, die bezwaar maakte om het leger te verlaten, met
alle ernst bezwoeren hun stad voor moord en doodslag te komen
redden. De 29ste (op de dag dus dat in Den Haag Jacob van
der Graeff terechtgesteld werd) kwam Willem dan in Dordt.
Hij was door zijn eed op het Eeuwig Edict zo goed gebonden
als zijn bleke gastheren, en toen die dachten er zich met eer
betuigingen en een maaltijd in de herberg De Pauw voor
*)
2)

Valkenier, a.w., 677.
Hop en Vivien, W. H. G., 161.
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’s volks lieveling te kunnen afmaken, leende hij zich tot die rol
met goede gratie. Maar ’t volk was niet meer te paaien. In
het bijzijn van de Prins sommeerden de burgerwachten met ge
velde pieken en de trompen van hun geladen musketten in de
karos hun burgemeesters om hem Stadhouder te maken. „Mijne
heren, ik beklaag u”, zei de Prins. Terug in De Pauw werd toen
de acte opgesteld waarbij de vroedschap het Eeuwig Edict
„afging” en de Prins tot Stadhouder verklaarde, voorzoveel dat
de stad Dordt vermocht; tevens werd Zijne Hoogheid bij dat
stuk van de eed door hem gezworen om het Stadhouderschap
nooit te zullen aannemen ontheven; de aanwezigheid van twee
predikanten moest die ontheffing kracht bijzetten — volgens
welk theologisch recht blijve in het midden. Alle leden van de
Dordtse regering tekenden de acte; Comelis de Witt, nog ziek
te bed na zijn thuiskomst van de vloot, niet dan na bidden en
smeken van zijn vrouw, die de letters V. C. uitschrapte waarmee
de hooghartige man zijn onveranderde overtuiging nog had
willen staven.
Te Rotterdam was de 17de al een oploop voorgevallen waar
bij de burgers in hun onverstand heren Gecommitteerde Raden
die ach op doortocht naar het oorlogsterrein bevonden, beletten
wilden scheep te gaan; alleen met behulp van een toevallig
doortrekkende compagnie ruiterij was de orde toen hersteld,
maar het bleef woelig. De burgers waren in hun vendelformatie
schansen buiten de stad aan het opwerpen; zij hadden eerst
dat nutteloos werk van de regering afgedwongen en mopperden
weldra dat het hun zwaar viel. In wat geest er onder dat
ongewone samenzijn gepolitiseerd werd, kan men afleiden uit
de boodschap waarmee Leonard van Naarssen, een van de
rustigste en „fatsoenlijkste” leiders van de beweging, de 25ste
bij burgemeester Gaal kwam: hij bood aan om op zee de Her
tog van York, de bevelhebber dus van de vijandelijke vloot, te
gaan opzoeken, als hij maar een opdracht van de stad mee kreeg
om de verheffing van de Prins tot Stadhouder aan te kondigen
en over vrede te spreken: op die grondslag moest dat lukken,
’t was de Koning om niets anders dan om de bevordering van
Zijne Hoogheid te doen... De geest van Kievit bleek te
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Rotterdam nog vaardig! De burgemeester waarschuwde die
ijverige patriot dat sijn voornemen „crimineel” en „bespotte
lijk” was 1.
Van Naarssen droop af, maar de volgende dag bleek de op
winding onder de burgerij opnieuw, toen een aantal het stad
huis binnen drong en van de overheid een eed vorderden, dat
x) Waaragtig verhaal van de muiterij binnen de stad Rotterdam. Dit
allermerkwaardigst geschrift is in 1785 anoniem en zonder enige opgave van
herkomst uitgegeven. Het draagt alle kenmerken van werkelijk te zijn als
hoedanig het in de voorrede wordt aangekondigd: het relaas van een
ooggetuige; die voorrede is niet van de 18e eeuwse uitgever afkomstig,
maar van de oorspronkelijke schrijver; zij is geheel gesteld alsof het in de
bedoeling lag onmiddellijk te verschijnen. Dit is echter zeker niet gebeurd:
Wagenaar citeert nog naar het hs.: zonder twijfel bedoelt hij met zijn
verwijzingen naar „Verhaal van de muiterij te Rotterdam in 1672. M. S.”
(V. H., XIV, 79 en elders) dit geschrift. De uitgave van 1785 berust dus
op het handschrift. Volgens Te Lintum, Rotterdam in den loop der eeuwen,
I, blz. XVII, wordt het verhaal „meestal” toegeschreven aan de stads
secretaris en vroedschap Mr. Willem van der Aa. Het lijkt mij echter uit
de inhoud zonneklaar dat burgemeester Adriaan Vroesen de auteur geweest
is (vgl. hierna, 470); beiden zijn in Augustus afgezet. Uit een opmerking
op blz. 58 valt af te leiden dat het geschrift vóór 1677 opgesteld is (schrij
ver zegt daar dat hij „naderhand” iets inlast dat in dat jaar voorviel) ; in
ieder geval berust het relaas wel op gelijktijdige aantekeningen. De strek
king van het verhaal is om te doen uitkomen dat de omwenteling het werk
was van een kleine groep woelige en ambitieuze personen, deels in deels
buiten de regering, die het volk opstookten met lasterpraatjes tegen de
goede regenten en met de valse voorspiegeling dat vrede met Engeland
het gevolg van ’s Prinsen verheffing zijn zou. De gewelddadigheid' en onwet
tigheid van het hele bedrijf wordt in het licht gesteld. Belangrijke mede
delingen (die verderop in mijn tekst gebruikt zullen worden) worden ge
daan omtrent de houding van de Prins tegenover de beweging. Het geheel
maakt een betrouwbare indruk; de verontwaardiging van de zich van geen
plichtsverzuim bewuste, roekeloos belasterde en ten slotte afgezette regent
is echt. Terwijl ik de zakelijke berichten van onze schrijver over ’t geheel
aannemelijk acht, merk ik toch op dat bitterheid zijn oordeel over de alge
mene politieke verhoudingen bedenkelijk scheef trekt. Dat blijkt vooral in
de voorrede, waar hij van Willem III bijvoorbeeld insinueert dat die het
binnentrekken van de Fransen voor zijn eigen oogmerken toegelaten heeft
en schamper opmerkt, „dat hij naderhand in geene exploicten tegens den
vijand zo gereüsseerd heeft, als hij in den jare 1672 tegens veele eerlijke
Regenten ..., omtrent het werk van de Muiterij, gedaan heeft”.
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de stad niet zonder voorkennis van de burgers overgegeven
zou worden; „confuselijk” werd er na heenenweergepraat ge
zworen. Wat de stadsregering vooral zwak maakte, was de aan
wezigheid van Prinsgezinden in haar midden, die met de woel
waters buiten voeling hielden. Verscheiden goed republikeinsgezinde heren begrepen al wel dat het Eeuwig Edict moeilijk
te handhaven zou vallen, maar terwijl zij zich tevens door hun
eed van 1667 gebonden voelden, konden zij niet eens het veld
ruimen door af te treden: zoiets bestond niet: dat bleek uit het
geval van Sonmans, die deze oplossing als de enige uitweg uit
het beangstigend dilemma zag en die daarom zelfs uit de stad
week; maar zijn medeleden achtten zich niet bevoegd hem van
zijn eed als vroedschap te ontslaan, vooral niet in deze crisis 5
het bleef, oordeelden zij, zijn plicht de vergadering „met zijn
raad en daad te assisteren”. Zo hoog stond, in de opvatting niet
van de regenten alleen, hun verantwoordelijkheid.
Maar zoveel te feller bruiste de drift van het angstdolle volk
tegen hen op. Hun nieuwe patriottische eed van de 25ste bracht
niet lang respijt. De volgende dag al, toen Pieter de Groot en
de stadsgedeputeerden ’s avonds uit de Staten van Holland thuis
kwamen, vielen er woeste tonelen voor. Vooral De Groot, „de
kreupele”, de zwager van Mombas (men begrijpt hoe dat tegen
hem uitgespeeld kon worden), moest het ontgelden: zijn leven
liep gevaar. De volgende ochtend beklaagde hij zich in de vroed
schap en verlangde dat een paar belhamels „bij de kop gevat”
zouden worden; er waren zeker genoeg rustige en ordelievende
burgers, vooral de welgestelden, om te mogen hopen dat een
„voorbeeld” wonderen verrichten zou. De vroedschap beloofde
alles. Het is opmerkelijk dat de heren eenparig er bij De Groot
op aandrongen zich van zijn heilzaam vredewerk niet te laten
afschrikken; ook de Oranjegezinden, die straks weer met de
menigte van de straat zouden samenwerken, durfden zich tegen
de volmacht voor de onderhandelingen — daar ging het toen
immers om — niet verzetten!
De 29ste raakten op het nieuws van Dordt de poppen eerst
recht aan het dansen, ’t Begon met een burgervendel, van hun
graafwerk weggelopen, en die nu het plein bij de grote kerk
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afzetten en allen die van de ochtenddienst kwamen (’t was een
Woensdag, maar in die benauwde tijden werd er extra kerk
gehouden), vroegen: „ben je Staats of Prins?” Een boekver
koper Borstius, zoon van de predikant die, met zijn collega
Ursinus, gewoon was de gemeente van de preekstoel af niet te
„stichten”, maar ze „tegen de wettige overheden op te hitsen”,
— die Borstius gaf nu het wachtwoord uit. Een grote menigte
verzamelde zich voor het huis waar de krijgsraad vergaderde;
met „rottingen, kleer- en raagstokken” moest tegen de opdrin
gende mensen een plek open gehouden worden, vanwaar de
boekverkoper hun vroeg of ze de Prins van Oranje niet tot
Stadhouder en het Eeuwig Edict vernietigd hebben wilden;
daarop volgde telkens een luid geschreeuw van ja, en nu konden
de burgerkapiteins en luitenants, benevens Leonard van Naarssen, bij burgemeesteren komen met de verontschuldiging dat zij
door het volk gedwongen waren en op bijeenroepen van de
vroedschap aandringen om erger te voorkomen, ’s Avonds ver
gaderde zo de vroedschap.
Burgemeester Pesser wilde, om zich tegen zijn eed geen ge
weld te laten aandoen, naar DenHaag en de hulp van de Staten
inroepen; een rijtuig zou te veel opzien wekken; hij ging dus
stilletjes te voet en was de Koolwegse poort al uit, toen hij door
het volk teruggehaald werd. Onder hoon en smaad (hij moest
getuigen dat hij een Prinseman was, met zijn hoed zwaaien en
vivat Oranje roepen) en niet zonder schoppen en slagen en be
dreigingen met erger, bracht een woeste hoop hem naar de
hoofdwacht, waar de bevelvoerende burgerkapitein hem in ver
zekerde bewaring hield — ónder het stadhuis, terwijl boven de
vroedschap, dodelijk verschrikt, en door het gedurig in- en uit
lopen van de kapiteins en luitenants in een wanorde die geen
vergadering heten mocht, alles zwoer of ontzwoer wat men van
hen verlangde.
De volgende dag ging er ook uit Rotterdam een deputatie
naar het hoofdkwartier; éen koppig burgemeester — ’t was
Vroesen, wiens relaas ik hoofdzakelijk volg — zorgde ervoor dat
aan Zijne Hoogheid van de dwang gesproken werd waaronder
men het besluit genomen had; Van Naarssen, die er met een
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aantal burger-gecommitteerden bij was, riep over de hoofden
van de woordvoerende regenten heen de Prins toe dat het
Eeuwig Edict ook gemortificeerd was; hij ontving enkel een
hoofdknik ten anwoord. Op de terugweg kregen een paar leden
van dat ongelijksoortig gezelschap hooggaande ruzie en de
koppige burgemeester ging van Gouda naar Den Haag liever
dan naar Rotterdam1.
Inderdaad was het daar nog niet uit. De mensen begonnen
te begrijpen dat zij met dat uitroepen tot Stadhouder vanwege
de stad niet verder kwamen: de iste Juli verscheen Van Naarssen met twee Prinsgezinde vroedschappen alweer in burge
meesterskamer om de heren aan te dienen „dat de burgeren
wederom zeer begonnen te murmureren”: zij verlangden nu dat
de stad in de Staten van Holland het voorstel doen zou om de
Prins het Stadhouderschap vanwege de provincie op te dragen.
Natuurlijk moesten burgemeesteren, en vervolgens de haastig
bijeengeroepen vroedschappen, „al wederom naar de pijpen van
de muitemakers dansen”, en nog dezelfde namiddag begaf zich
een deputatie op weg naar Den Haag om de Staten de her
roeping van wat eeuwig had moeten rijn voor te stellen. Pesser,
de vorige dag al vrij gelaten, was erbij — en wie kon met meer
kracht dan hij betogen dat hun aller leven ermee gemoeid was!
Heel Holland over was intussen het oproer gevlogen. Ook
het landvolk kwam op de been. Gouda en Delft werden allebei
door gewapende benden van buiten ingenomen. De Delftse bur
gervendels stonden meest op de posten in de Waterlinie, de
Goudse stelden zich teweer. Die invallers waren meer verstoord
over het onderwaterzetten van hun landerijen dan over de ge
ruchten van een overgave, maar alom zag men tegen de beroe
ring en de nood maar éen middel: de verheffing van de Prins.
Te Amsterdam kwam het grauw uit rijn achterbuurten te voor
schijn en „hellevegen van wijven” randden er, onder geschreeuw
van dat hij het land ging verkopen, een burgemeester aan die
*) De wijze waarop het Waaragtig verhaal zijn tocht naar Den Haag
volgt en de Rotterdamse gebeurtenissen dan pas van horen zeggen weer
ophaalt, is een van de sterkste aanwijzingen van Vroesen’s auteurschap.
Zie ald., 86—93.
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ter dagvaart naar Den Haag in de reiswagen stapte; ook daar
steunde de burgerwacht steeds nog de stadsregering en hand
haafde de orde.
De iste Juli, niettemin, de dag dus dat De Groot rapport uit
bracht, luisterden de Staten van Holland met bedrukte gezichten
naar de verhalen van oproer uit Dordt, Rotterdam, Delft,
Gouda; — op het laatst kwam Haarlem daar nog bij. En toen
verschenen dan de Rotterdammers, diezelfde middag afgevaar
digd, met de „klacht” dat hun regering door de burgerij de
belofte afgeperst was om de genomen resolutie wegens Zijne
Hoogheid in de vergadering voor te leggen.
Volgens het Eeuwig Edict mocht zo’n voorstel noch gedaan
noch aangehoord worden. Een pijnlijke situatie. Burgersdijk van
Leiden nam (bij afwezigheid ook van Vivien, die wegens de
onlusten naar huis gereisd was) het Raadpensionarisschap waar
en hij gaf, namens de Edelen, in bedenken of men elkaar geen
vrijheid geven zou om alles wat men voor de dienst van het
land nodig oordeelde voor te stellen; daarop, of men elkaar niet
van de eed op het Eeuwig Edict behoorde te ontslaan. Dit was
voor veel leden nog een hard gelag. De Haarlemmers spraken
van het levensgevaar dat hun heren lopen zouden als die van
’s Prinsen hoofdkwartier (want ook zij hadden daarheen nu
moeten zenden) zonder satisfactie terugkwamen. Zo werd dan
besloten elkaar van het Eeuwig Edict vrij te stellen en na
ruggespraak over twee dagen omtrent de verkiezing een besluit
te nemen.
De regenten wisten dat zij geslagen waren. Er werd nergens
een ernstige poging gedaan om het stadhouderloos bewind over
eind te houden. Te Amsterdam stelde Valckenier zelfs voor om
het Eeuwig Edict te laten voor wat het was en de Prins het
graafschap over Holland op te dragen. Maar dat was een te
singuliere gedachte; aan de monarchale naam zaten, voor volk
en regenten beide, te afschrikwekkende associaties vast. De
Amsterdamse vroedschap vernietigde met algemene stemmen
het Edict van vijf jaar tevoren, en ’t was Amsterdam dat
Zondagavond de 3de Juli voorstelde de Prins tot Stadhouder
te verheffen. Niemand sprak daartegen, maar wel legden ver-
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schaden steden (Haarlem, Leiden, Gouda, Alkmaar, Schoon
hoven, Purinerend) tegenzin aan den dag om de nu onver
mijdelijk geworden Stadhouder tevens het recht van magistraats
bestelling toe te kennen; zij wilden met andere woorden het
oktrooi van 1651, dat bij het Eeuwig Edict ook uitdrukkelijk
bevestigd was, niet opgeven. Maar de Rotterdammers en
anderen waarschuwden dat men met de dingen ten halve te doen
enkel „de gemeente wederom aan het hollen zou helpen” x. In
de vroege ochtenduren van 4 Juli werd Willem III tot Stad
houder benoemd op dezelfde voet als zijn loffelijke voorouders
(dat was de term waardoor de magistraatsbestelling ingesloten
werd) en een deputatie van elf heren uit de Ridderschap en de
tien voornaamste steden werd aangewezen om hem daarvan
plechtig mededeling te gaan doen. Reeds eerder was Ldden’s
voorstel om ter Generaliteit te bewerken dat hij als KapiteinGeneraal de beschikking over de patenten krijgen zou, aange
nomen (na schrapping van de aanstotelijke inleiding); en
hadden ook de Staten van Zeeland hem het Stadhouderschap
toegekend.

»3
Van Beuningen beweegt de Staten
van Holland tot afbreken met
Frankrijk (7 Juli).
En eerst nu, later op diezelfde Maandag 4 Juli, konden de
Staten van Holland hun aandacht aan De Groot’s rapport van
zijn bevindingen bij de Fransen geven 2.
’t Waren dezelfde mensen als die hem de Zondag vóór een
week in zo’n paniek hadden uitgezonden. En ’t waren ook nog
steeds de soevereine Staten. Wat het volk ach ook verbeelden
mocht, voor hen maakte de verheffing van de jongeman te Bode
graven zo’n verschil niet. Als zij thans anders spraken — zoals
Fagel de iste al wist dat zij doen zouden 3 —, was het omdat
x)
2)
3)
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Hop en Vivien, W. H. G., 168.
Het volgende naar Hop en Vivien, W. H. G., 172—178.
VgL hiervoor, 464.

inderdaad de Franse eisen hun bedoelingen van toen ver te
buiten gingen. Leiden en Gouda trouwens bleven ook nu nog
van mening dat de toestand reddeloos was. Gouda uitte de som
berste gevoelens over de post van Goejanverwellesluis, vlak
waarachter het gelegen was. Op de burgers viel geen staat te
maken. Leiden voerde in een breed overzicht van de jammer
lijke situatie eveneens de onrust in de steden als een zwakheid
aan. Rotterdam kon niet anders zeggen dan dat inderdaad de
burgers meer kwaad dan goed deden. (Er waren er, steeds
afgevend op de regering, heel wat van de posten weggelopen 1.)
Maar Rotterdam sloot zich desalniettemin aan bij de velen die
betoogden dat de een week geleden aan De Groot meegegeven
voorwaarden het uiterste waren waartoe men gaan kon. Wat nu
verlangd werd, landen en steden overgeven, Katholieken in de
regering toelaten, zodat men het mes altijd op de keel zou hebben
(zo sprak Haarlem), dat was ondraaglijk: „liever met den degen
in de hand sterven als in slavernije vervallen ofte infame con
ditiën aennemen” (Rotterdam weer). De Ridderschap, Dordt,
Delft, een hele rij van kleinere steden, spraken nu zo. Er heerste
in deze vergadering toch waarlijk een heel andere stemming dan
in die van een week tevoren.
Ook de tijd had verschil gemaakt. De 24ste, 25ste, 26ste Juni
had men gedacht de Fransen ieder ogenblik te zien doorbreken.
Als zij doorgezet hadden, zou de onhoudbaarheid van Goejan
verwellesluis misschien gebleken zijn, maar zij hadden niet door
gezet; zij zetten niet door (Lodewijk zat nog met zijn hof te
Zeist en wachtte tot men hem de Republiek zou komen over
geven ...) ; er was tijd voor verademing. Ongebruikt was die
tijd, in weerwil van de binnenlandse beroering, ook niet
gelaten. „De saecken”, zo stelde Haarlem het, „sijn tsedert ook
van beetter conditie geworden; de wercken meerder voorsien,
de wateren ingelaten, de militie versterckt, met hoop van
adsistentie van buyten”. Leiden ontkende dit alles, maar de
meesten zagen het toch zo.
1) Waaragtig verhaal enz., 50 vlg. De discussie naar Notulen Hop en
Vivien.
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De vergadering stelde dan ook zonder moeite vast, dat de
Franse tegeneisen onaannemelijk waren. Een punt van discussie
bleef slechts of men de onderhandelingen zou zoeken voort te
zetten dan wel ze op de zachtste wijze afbreken. Amsterdam
vond: dat laatste, hoe eerder hoe beter! Nu besloot men toch
daarover het advies van de nieuwe Stadhouder in te winnen.
Hervatte discussie bracht de 6de Juli1 toch nog geen klaar
heid ; pas de volgende dag sloeg de schaal definitief naar afbre
ken over. Zelfs toen was het nog begonnen met een advies van
De Groot, die er blijkbaar op rekende dat men hem nogmaals
naar de Franse Koning zenden zou; alleen verzocht hij, dat men
hem Van Beuningen toevoegen mocht. Alle vóorstemmende
leden gaven instemming te kennen, tot voor Amsterdam Van
Beuningen zelf het woord nam en de vergadering omzette. Dit
was werkelijk forse taal. De hele zending van De Groot beschreef
hij als een veigissing. Men had meer aangeboden dan men
leveren kon. Het weggeven van de Generaliteitslanden was ge
schikt om de enige bondgenoot, Spanje, af te stoten (natuurlijk
omdat men daardoor de Spaanse Nederlanden in een onhoud
bare positie plaatste); ’t ging niet aan het te doen zonder mede
werking van de Prins van Oranje, Baron van Breda en Markies
van Bergen-op-Zoom; Zeeland had geprotesteerd2; de ge
meente zou ons doodslaan. En zie in wat een verlegenheid
Frankrijk in zijn veroverd gebied raken kan: de Keizer, Spanje,
de Duitse vorsten kunnen niet aanzien, dat het ons veroveren
zou; en dan bovenal is er de kans dat Engeland zich van zijn
Frans verbond losmaken zal. De Groot moet niet teruggaan, zo
sprak Van Beuningen (en, men kan ach voorstellen hoe de
ander bij die regelrechte woorden ineenkromp) omdat hij
„suspect is bij de gemeynte”. Men moet afbreken. De leden
hebben in verbaasdheid [ontsteltenis] en vreze geresolveerd en
behoren nu wijs te worden. — Van Amsterdam af ging het de
*) A.w., 186 vlg.; 7 Juli: 191—196.
2) In Zeeland gingen al stemmen op om van hen die zich in de depu
tatie naar de Koning van Fr. hadden laten gebruiken, rekenschap af te
vorderen: daarop drong 4 Juli de Classis Walcheren bij de Staten van dat
gewest: Van Schelven, t.a.p.; vgl. hiervóór, 462.
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COENRAAD VAN BEUNINGEN

rij nu langs in diezelfde geest, en toen de tweede rondvraag bij
de voorstemmende leden kwam, slikten zij hun eerste adviezen
in. Er werd besloten dat De Groot enkel terug zou gaan om „de
ondraaglijke hardigheid” van de voorwaarden aan de Fransen
voor te houden 1; Amsterdam drong er nog formeel op aan dat
men De Groot niet zenden zou en daardoor nieuwe aanstoot
aan de gemeente geven; maar hier liet zich de meerderheid niet
toe bewegen. In de hoofdzaak had toch Van Beuningen zijn doel
bereikt — en voor de bijzaak zorgde, zoals wij zien zullen,
inderdaad de gemeente van Rotterdam wel.
’t Was niet enkel Van Beuningen’s welsprekendheid die zijn
succes verklaart, ook niet het aanzien van zijn stad. Meer telde
nog, dat hij met gezag als kenner van de internationale ver
houdingen sprak, maar bovenal dat hij zich als vertrouwensman
van de Prins kon voorstellen, zo uit het hoofdkwartier gekomen,
waar hij aan diens zijde besprekingen met twee Engelse afge
zanten, geen minderen dan Arlington en Buckingham, gevoerd
had. Engeland — dat was de factor in de situatie die Van
Beuningen verklaarde dat moed moest geven; door Arlington
en Buckingham zou men ook de Fransen tot matiging van hun
eisen krijgen.
14

Arlington en Buckingham toegejuicht
door het volk (4) ; de Prins weerstaat
hun verlokkingen (5 Juli).
Maandag de 4de waren Arlington en Buckingham op weg
naar Lodewijk XIV’s legerkamp te Maassluis geland.
Was dit werkelijk zo bemoedigend? Wat de Staten van Hol
land er al vantevoren uit Engeland over vernomen hadden,
alles behalve! De bizondere gezanten krachtens de resolutie van
15 Juni daarheen gezonden (evenals De Groot cum suis naar
Lodewijk; het waren Halewijn van Dordt en de Utrechtenaar
Dijkveld) waren tot onderhandelen niet toegelaten, ofschoon
!)
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men hen om de indruk op het publiek ook niet wilde laten ver
trekken. ’t Was voor de Engelsen pijnlijk dat hun Franse bond
genoot zo snelle vorderingen maakte: maar al hadden zij zelf
ook nog niets uitgericht, zij lieten de gezanten toch verstaan
dat zij, behalve de vlag en een zware schatting voor de visserij,
op Sluis, Vlissingen en Den Briel rekenden (in pand) en op een
erfelijke positie voor de Prins, met recht voor de Koning om
in geval van minderjarigheid voogden te stellen. De 3de Juli
hadden de Staten dat bericht ontvangen. Viel er werkelijk met
de Engelse afgezanten iets te beginnen?
Vantevoren beschouwd zaten er in hun zending integendeel
ontzettende gevaren, niet alleen om wat zij (hun eigenlijke
opdracht!) met de Koning van Frankrijk omtrent de verdeling
van de Nederlandse staat mochten gaan bedisselen, maar om
de stemming in ons eigen land. Hoe bleek dat onmiddellijk bij
hun aankomst! Een van de hoofdaanleggers van de Oranjebeweging te Rotterdam kwam hun op de rivier tegemoetgeroeid
om hun het heuglijk nieuws van de verheffing te brengen 1
(zou het Borstius junior geweest zijn?), en bij het aan wal
stappen te Maassluis werden zij opgewacht met een vreugde
en een eerbetoon alsof het redders uit de nood gold. De schutters
in ’t geweer, heildronken met roemers goede Rijnwijn, vreugde
schoten, een ere-geleide naar Den Haag, en allerwegen geest
driftig geroep van „God zegen de Koning van Engeland en de
Prins van Oranje, en weg met de Staten!” De Engelsen konden
zelf hun ogen en oren haast niet geloven; een lid van het gevolg,
het alles aan een vriend beschrijvende, uit de vrees dat men hem
voor een fantast zou houden. „Met éen Engels regiment konden
we het land onderwerpen”, oordeelde hij, „zo haten ze de Staten
en zo gretig zijn ze om zich in de armen van Engeland te
werpen. De Prins van Oranje zal het al evenmin kunnen redden,
tenzij hij zich onder de bescherming van Engeland stelt.” Maar
dat hij dat doen zou, verwachtten Arlington en Buckingham
dan ook vast.
1) Deze en volgende Inzonderheden naar de verslagen van de Engelsen
zelf, in Zeeoorlogen, R. G. P-, II, 144 vlK- en r4®
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Het ogenblik was aangebroken, waarop volgens de bedoelin
gen die bij het sluiten van het verdrag van Dover zo duidelijk
uitgesproken waren 1, hun connectie met de Oranjepartij de
Engelsen in staat moest stellen om de Republiek reddeloos te
verzwakken. De voortekens hadden niet gunstiger kunnen zijn.
De stemming van het volk was zo, dat de Prins, als hij gewild
had, de verradersrol die zijn oom hem toedacht met effect had
kunnen spelen.
Bij de aankomst van de Engelse heren in Den Haag ver
nemende dat zij op hun reis naar het Franse hoofdkwartier te
Zeist het Nederlandse te Bodegraven wilden aandoen, hadden
de Staten-Generaal de Prins gemachtigd om, met bijstand van
Van Beuningen en Van Beverning, in onderhandeling met hen
te treden. Zij stelden daarbij grenzen: geen steden of forten
en geen oorlogschepen mochten afgestaan worden, ook wilden
zij in geen jaarlijkse schatting voor het recht van de visserij
toestemmen, ofschoon op dat laatste punt niet afgebroken be
hoefde te worden. Diezelfde dag, de 5de, trokken de gezanten
verder, vergezeld van Van Beuningen, die hen van die machti
ging in kennis stelde. Het stond hun weinig aan, want om tussen
de Prins en de Staten scheiding te maken was het hun juist te
doen; maar zeker maakten zij zich niet al te ongerust dat de
jongeman aan de heren die hem zo node tot de macht hadden
laten komen, vasthouden zou.
Steden en oorlogschepen uitleveren, dat was precies wat de
gezanten van hem gingen vragen. Zij hadden de vloot bij het
aankomen in de Maas gezien, en opgemerkt hoe zwak zij, door
het gebruiken van volk voor de landsverdediging, bemand was.
„Konden we”, schreef Buckingham vlak vóór het vertrek uit
Den Haag, „de Prins van Oranje overhalen de Nederlandse
vloot aan de Hertog [van York] te zenden en ons een paar
steden in handen te geven, dat zou, naar mijn mening niet enkel
de beste oplossing voor óns zijn, maar de zekerste manier voor
hèm om in deze zaak zijn rekening te vinden”.
Nog diezelfde avond hadden de twee gezanten een eerste ber)

32

Zie hiervóór, 406.
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spreking met Willem — alleen. Zij moesten ach dadelijk teweer
stellen tegen de verwijten die hij hun wegens de oorlog tegemoetvoerde: in strikt vertrouwen verzekerden zij hem dat de
Knning die oorlog niet ondernomen had zonder van te voren
zorg te dragen dat hij, Prins, er ingeval van welslagen zijn
rekening bij vinden zou. Een afdoend antwoord volgens hun
waardemeters — welke evenwel die van de Prins niet bleken.
Maar om te beginnen was deze volstrekt niet bereid om toe te
geven dat dit welslagen zo zeker was als de heren voorgaven:
hij sprak van hulp van Brandenburg, van de Keizer, van
Spanje, die de Fransen dwingen zou om rechtsomkeert te
maken; maar in het bizonder sprak hij, zoals Van Beuningen
ook al gedaan had en onvermoeid bleef doen, van de gevaren
waaraan Engeland zichzelf blootstelde als het voortging met
Frankrijk te steunen bij de verovering van ons land. — Dijk
veld, die met de Engelse heren uit Engeland teruggekomen was,
had in Den Haag herhaald, dat Lodewijk XIV’s snelle suc
cessen in Engeland wel degelijk ongerustheid verwekt hadden1.
Hij was gemachtigd, verklaarde de Prins toen zonder omwe
gen, om met zijn bezoekers te onderhandelen op een grondslag
die Engeland van Frankrijk scheiden en met de Staten samen
voegen zou: hij verwachtte dat Engeland er Frankrijk toe krij
gen zou een goede vrede toe te staan; hij voer uit over de buiten
sporigheid van de Franse eisen: „zij zouden liever duizend
doden sterven dan zich daaraan te onderwerpen”. De Engelsen
antwoordden dat zij hun best zouden doen om die voorwaarden
te verzachten, maar dan moesten zij hun eigen voordeel met de
regeling kunnen doen, en „om het niet al te aanstotelijk te doen
klinken”, spraken zij toen van de steden die Engeland begeerde
alsof ze slechts in pand gegeven zouden worden. De Prins ver
wierp die gedachte (of men het nu pandsteden noemde, maakte
geen verschil) onvoorwaardelijk: de Staten zouden er niet aan
Hpnken, en hij kon er hen in geweten niet toe raden. „Wij verl) Zie ook de ontsteltenis van Karel’s agent bij het Franse leger,
Sidney Godolphin: die trok echter aanstonds (evenals de gezanten doen
zouden) de conclusie dat Engeland dus niet met minder tevree mocht rijn!
Mary Trevelyan, a.w., 247.
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zochten hem hier goed over na te denken : niet alleen kon hij
zodoende zijn land van de oorlog verlossen, maar zichzelf tot de
soevereine macht erover verheffen, waarbij de twee Koningen
hem tegen alle buitenlands en binnenlands gevaar zouden vrij
waren. Hij antwoordde dat hij de positie van Stadhouder die
zij hem geschonken hadden, liever had; en dat hij zich in ge
weten en eer verplicht achtte zijn belang niet vóór zijn plicht
te stellen”.
Eenvoudige woorden, — maar edel omdat Willem III ze
meende, groot omdat hij ze uitsprak onder omstandigheden zo
kritiek, dat de cynische wereldlingen die ze voor ons opgetekend
hebben, niet geloven konden dat hij zich niet bedenken zou.
Met Van Beuningen en Van Beveming was niets te beginnen.
Die twee werden nu in de besprekingen betrokken (de Prins
had moeten beloven dat hij het soevereiniteits-aanbod voor hen
verzwijgen zou), en vooral de eerste was niet te stuiten als hij
over het onverstand van de Engelse oorlogspolitiek uitweidde.
Maar dat de Prins op zijn stuk bleef staan in alle gesprekken die
de gezanten tezamen en afzonderlijk de volgende ochtend nog
met hem hadden, dat ging werkelijk hun begrip te boven. Te
meer omdat zij opmerkten dat heel zijn hofhouding er anders
over dacht. „Of we wilden of niet, wij hoorden al de jonge
lieden om hem heen wensen dat er een dozijn of zo van de
Staten gehangen mochten worden, zodat het land vrede kreeg
en de Prins er soeverein over zijn mocht”.
Voor Van Beuningen moet de houding van de Prins een
sterkende ervaring geweest zijn. Hij voelde vaste grond onder
de voeten toen hij in de Staten van Holland verslag uitbracht
en tot afbreken van de onderhandelingen met Frankrijk ried.
Dat hij de welgezindheid van Arlington en Buckingham sterk
overdreef — zij zouden op zich genomen hebben om aan de
Fransen afstand van enkel de buitenwerken van de staat (Maas
tricht en de Rijnsteden) voor te stellen 1 —, dat is wel aan geen
twijfel onderhevig: er stonden op dat punt teleurstellingen te
wachten.
1)
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i5

Engelse verwachtingen van geeland; de
onderhandelingen voortgezet (Sylvius
tussenpersoon); verdrag van Heeswijk
(ij) ; de gezanten zonder antwoord te
rug (25 Juli ’72).
In hoever men elkaar te Bodegraven misverstaan had, of wel
Van Beuningen willens en wetens in Den Haag een te roos
kleurige voorstelling gaf, durf ik niet uitmaken 1. Zeker is alleen
dat de Engelse gezanten, toen zij naar Utrecht en het Franse
hoofdkwartier verder trokken, nog volstrekt de hoop niet opge
geven hadden, dat de Prins „naar rede luisteren” zou; hij van
zijn kant voedde de hoop dat de Koning eer bereid zou zijn
aan zijn pleitredenen gehoor te geven dan de ministers en zond
daarom een particulier afgezant (de heer Van Reede, zoon van
onze oude bekende Renswoude) naar Engeland, zogenaamd
om Karei van zijn verheffing in kennis te stellen. Arlington en
Buckingham hadden (met onbedoelde zelf-spot!) geweigerd een
zending ten gunste van een vrede „op de genoemde gronden
van eer en geweten” aan te bevelen. Hoezeer de Prins er zich
voor gewacht had de besprekingen met hen bot af te snijden,
hun optimisme moet toch wel voornamelijk op hun waarneming
van de geestesgesteldheid in den lande gegrond zijn geweest.
Zij ontmoetten te Zeist Lord Halifax, reeds eerder tot de
Franse Koning gezonden, en wel over Brugge opdat hij pools
hoogte zou kunnen nemen van de stemming in Zeeland. Dat
er met Zeeland iets zou zijn aan te vangen, kon men hopen uit
een aanbod van Odijk — dat vermoedelijk bij zijn zwager
Arlington vóór diens vastelandse reis, nog in de laatste helft
van Juni, binnengekomen was —, een aanbod om naar Sluis
i) Fruin meende dat A. en B. zich tijdens hun bezoek vredelievend
hadden uitgelaten (V. G., IV, 349); dat is overeenkomstig de voorstelling
van Wicquefort, Mémoires enz., B. M. H. G„ 1888, 230, die zich vrolijk
maakt over Van Beuningen omdat hij zich nogmaals door de Engelsen
had laten bedotten. Ik kan dit niet rijmen met het verslag van A. en B.
zelf, dat pas in 1919 door Colenbrander in ZgeooT^°Sen gepubliceerd is.
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te komen voor een bespreking over de toekomst van de provincie.
Halifax had dus opdracht gekregen (men voelde in het Foreign
Committee wel dat dit ietwat delicaat was tegenover de Franse
bondgenoot, maar sprak zich moed in met de gedachte dat ten
slotte „Zeeland ons aandeel is”) om van Odijk uit te vinden
of de provincie zich niet onder Engeland’s bescherming stellen
wilde; overigens moest Halifax terughouding betrachten, maar
een agent van mindere rang, niemand anders dan de gepaten
teerde samenzweerder Sylvius, werd tegelijkertijd gezonden om
zich zo diep met Odijk, „zijn oude vriend”, in te laten als
mogelijk blijken zou, en „met hem alles te ondernemen wat de
Zeeuwse steden tot actie zou kunnen aansporen” 1. Arlington
moest Sylvius instrueren; de Koning zelf zou met hem praten:
zo’n belang hechtte men aan de onderneming van Sir Gabriel
(want dat was hij nu).
En wat Halifax nu voorlopig te Zeist berichtte, kon enkel
de indruk versterken dat de Republiek rijp was voor onder
werping aan Engeland, — als de Prins van Oranje er de hand
maar toe lenen wou!... Hij bracht de „formele resolutie” van de
Middelburgse burgerij 2 mee om (zoals de gezanten het weer
geven) „zich in geval van nood liever in Engelse handen te
stellen dan in die van de Fransen te vallen”. Dat klonk vooral
zo hoopvol omdat de Fransen juist besloten hadden, in plaats
van te pogen de Hollandse waterlinie te forceren, met hun leger
Den Bosch aan te tasten: niets was geschikter dan een nadering
van de gehate Fransen (men sprak al van Bergen-op-Zoom)
om een beweging in Zeeland ten gunste van de Engelsen aan
de gang te helpen of om aanslagen van de Engelse vloot op Den
Briel of de Zeeuwse steden te bevorderen.
Nu liep het in werkelijkheid met die Zeeuwse plannen zo’n
vaart niet. Sylvius was teleurgesteld door zijn bespreking met
Odijk. „Hij heeft noch het aanzien [crédit] noch de macht om
een plan zoals de Koning verlangt te ondernemen” 3. Niet dat
de zaak Sylvius daarom hopeloos leek. Hij adviseerde integenx) St. P. ioi, 177 (For. Entry Book, For. Committee; 11 Juni O. S.
167a) ; bij Goodison. Vgl. Mary Trevelyan, a.w., 248. 2) Hiervóór, 462.
s) Sylvius aan Arlington, Middelburg, Juli; bij Goodison.
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deel dat de Koning openlijk aan Zeeland zijn bescherming, met
waarborgen voor hun godsdienst en handel, aanbieden zou. Men
moest zich regelrecht tot Boreel in Engeland, tot Odijk en
anderen richten, dan zouden „’s Prinsen dienaren en die tot
Engeland neigen” de gewenste situatie kunnen voorbereiden.
De Engelse regering bleef ook inderdaad op Zeeland letten.
Sylvius vertrok naar de gezanten in het Franse hoofdkwartier,
maar een paar andere agenten kwamen in Zeeland de intrigue
voortzetten. De voornaamste was een zekere Hartopp, die zijn
licht opstak bij een populair Engelsman te Middelburg,
„Deacon” Fletcher, en die voorts intiem samenwerkte met de
jonge secretaris van Vlissingen, Buysero, zoon van de griffier
van ’s Prinsen Raad. Zij beraadslaagden druk met welgezinde
regenten en kregen er werkelijk enigen toe — de voornaamste
was, eigenaardig genoeg, Fannius, vroeger De Witt’s vertrou
wensman in de provincie — om in de Staten een voorstel te
doen dat men met ’sKonings afgevaardigden, die daar te
Brugge op wachtten, in onderhandeling treden zou. Maar de
Staten hadden er geen oren naar; Odijk zelf sprak er — schoon
naar het schijnt weifelend1 — tegen. Twee moeilijkheden, die de
Engelsen ook al wel van hun vrienden vernomen hadden, bleken
onoverkomelijk. Ten eerste de Staatse vloot, die zich onder De
Ruyter meest bij Schoneveld ophield en die, hoe ook verzwakt,
uit de weg geslagen moest worden vóór Engeland zich in Zee
land kon doen gelden. Feitelijke landingspogingen werden in
de tweede helft van Juli dan ook op Noord-Holland gericht,
maar door lang aanhoudende stormen verijdeld. Ten tweede
was er de vrees van de Oranjepartij zelf, dat men de belangen
van de Prins — van de Stadhouder aan wie men juist een eed
afgelegd had! — schaden zou 2.
i) Goodison, a.w., volgens het verslag van Hartopp. Wat Odijk zo voor
zichtig maakte — na zijn onvoorzichtig begin — kan enkel een waarschu
wing van de Prins geweest zijn.
3) Baron de W. (hierna, 515 vlg.), die 17 Augustus uit Middelburg be
richten aan Arlington zond over mogelijkheden van een inval en over be
sprekingen met een Engelsgezind Zeeuws regent („he would' not, he
sayes, for the world betray his contrey, but he is of opinion this is to serve
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Met andere woorden, de zaken verhielden zich in Zeeland
juist zo als in Holland: op de Prins kwam het aan. Partijhartstocht maakte de gemeente op de gevaarlijkste wijze ontvankelijk
voor de Engelse lokroep. Als de Prins het woord gesproken had,
dat de Engelsen van hem verwachtten, was er geen houden
aan geweest.
Maar in de eerste dagen na hun reis door het ontzinde Hol
land, en met de hoopvolle tijding van Halifax vóór zich, konden
de gezanten nog niet geloven dat Willem bij voortduring de
ogen sluiten zou voor wat hun zo klaarblijkend zijn „belang”
leek. De stemming die zij in het Franse hoofdkwartier aan
troffen, maakte het trouwens niet wel mogelijk om de partij af
te breken. De successen van de Fransen waren ontstellend, maar
was het beste verweer tegen mogelijke kwade gevolgen niet om
zich aan hun triomfwagen vast te klemmen? Lodewijk en zijn
ministers waren in het minst niet geneigd om van hun eigen
eisen iets te laten vallen, wel om de Engelsen van de verloren
Republiek (zo waanden zij) alles te geven waar die om vroegen.
En zo zonden de gezanten de 9 de Juli dan een drietal heren
van hun gevolg (Sylvius was één ervan) tot de Prins om zijn
medewerking nogmaals te vragen en hem zijn loon enkel in
nog wat preciezer vorm aan te bieden. Zij legden hem een ver
klaring ter tekening voor (door Arlington eigenhandig opge
it” ...), beweert dat dezelfde mensen die uit zulke vrees werkeloos blijven
in hun hart geloven dat de Prins tegenover de Koning van Engeland ver
bonden is om hem het eiland uit te leveren, en dat zijn grootste moeilijk
heid is hoe het op een elegante manier [handsomely] te doen, zonder in
het oog te laten lopen dat hij er de hand in had: ^«<oor/og«n, R. G. P.,
II, 178. — Buysero, die niet in de Staten zat, vernam pas achterna dat de
Staten zich verscholen hadden achter een volmacht tot onderhandelen met
Arlington en Buckingham zelf, die zij reeds enige tijd tevoren aan de
gedeputeerden meegegeven hadden die de Prins met het Stadhouderschap
van Zeland moesten gelukwensen. Odijk, meende Buysero, ziet zijn voor
deel in die hoek. (Zeeoorlogen, R. G. P., II, 162 ; — de datum is 23 Juli;
Goodison.) Van die volmacht is nooit gebruik gemaakt, in de eerste plaats
natuurlijk omdat de Engelse gezanten niet meer in Den Haag waren; maar
toch zeker ook wel omdat de Zeeuwse heren in de nabijheid van de Prins
spoedig ervoeren dat hij de onderh'andelingen zelf bedisselen wilde.
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steld x, waarbij hij zich verplichten zou de Staten tot aannemen
van de voorwaarden die de twee Koningen billijk en rechtvaar
dig vinden zouden, te bewegen om in ruil daarvoor de soeve
reiniteit over het overschot van de Republiek te ontvangen. In
het bizonder zou hij er nog voor moeten zorgen dat de plaatsen
die bij het vredesverdrag aan de Koning van Engeland in pand
gegeven zouden worden, in werkelijkheid voorgoed zijn soeverein
bezit zouden worden. Arlington had in dit onnavolgbaar
schaamteloze en tegelijk ook domme stuk aan het geweten van
de Prins, waardoor hij te Bodegraven zo verrast was, toch ge
dacht: een zalvende zinsnede was ingelast, waarin de Prins
verklaren zou dat hij in geweten overtuigd was zijn ongelukkig
land op geen andere wijze de vrede te kunnen teruggeven en
dat hij het vervolgens naar Gods raadsbesluit in rust regeren
zou... In een begeleidende brief12 verzekerden de gezanten
hem dat zij hem op geen andere wijze hadden kunnen dienen,
maar dreigden tevens dat zij ingeval van een ongunstig ant
woord naar huis zouden terugkeren om aan hun Koning „heel
andere maatregelen” voor te slaan.
Willem III zwichtte niet. Terwijl éen van zijn drie bezoekers
naar Engeland reisde om te rapporteren dat de Prins „nog niet”
geneigd was om te luisteren 3,*schreef hijzelf aan de gezanten
om er zijn verwondering over uit te drukken dat zij hem niets
preciezers meldden omtrent de Franse eisen, die hij hen ver
zocht had te matigen, en dat zijn bezoekers slechts gepoogd
hadden hem te overtuigen van de noodzakelijkheid voor de Repu
bliek om zich, aan wat voorwaarden men haar ook wilde opleg
gen, te onderwerpen; hij vroeg nu de voorwaarden van beide
Koningen te mogen vernemen. Volgens een verhaal van Wicquefort5 was in de bespreking toch een achterdeurtje opengelaten.
De Prins had gezegd dat hij juist de eed als Stadhouder afge
legd had — dit was de iode gebeurd — en dat de heren dus
1) Zeeoorlogen, R. G. P., II, 161.
2) Corresp. van W. III en Bentinck, R. G. P., KI. S. 26, 65.
«) Zeeoorlogen, R. G. P., II, blz. XXV.
*) Corresp. van W. III en B., 66.
B) Histoire des Provinces-Unies, IV, 447.
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te laat kwamen; hierop had Sylvius het gewaagd hem te her
inneren aan de eed die hij nog geen half jaar geleden bij zijn
aanstelling als Kapitein-Generaal op het Eeuwig Edict had
afgelegd: een eed dus om nooit Stadhouder te worden! De
Prins had deze tamelijk stekelige opmerking rustig opgenomen,
zeggende dat de Staten hem van die eed ontslagen hadden en
dat hij verder zien zou als zij hem ook van deze eed ontsloegen:
hij verwierp de aanbiedingen van de twee Kortingen niet, hij
was hun diep dankbaar voor hun goedheid.
Een week later kreeg hij nader bescheid, door Sylvius-alleen
overgebracht ditmaal. De Engelse gezanten schreven uit Bokstel,
waarheen met het oog op de onderneming tegen Den Bosch
het Franse hoofdkwartier nu verlegd was. De dag tevoren, de
16de, was te Heeswijk (niet ver vandaar) het nieuwe FransEngelse verdrag getekend x, waartoe zij eigenlijk waren uitge
zonden. Hierbij beloofden de twee mogendheden elkaar in geen
vrede te zullen toestemmen dan met volkomen inwilliging van
elks eisen. Alles wat aan Pieter de Groot voorgelegd was en
waar hij niet in had kunnen treden, al de eisen van gebiedsafstand, van inmenging in de regering en van vernederende
onderwerping, werd door de Fransen herhaald; terwijl de
Engelsen nu behalve oorlogsvergoeding en schatting voor de
visserij maar liefst om heel Walcheren, Sluis en Cadzand, Goeree
en Voome vroegen; alsmede dat de Prins soeverein over de
rest zou zijn. Dit verdrag nu, en die eisen, lieten de gezanten
de Prins als antwoord op zijn verzoek door Sir Gabriel brengen,
en zij schreven er nog bij dat het nu uit zijn moest met pogingen
om scheiding tussen de twee Koningen te stoken.
Zelf namen zij ondertussen de terugreis aan. Te Antwerpen
ontmoetten zij de Graaf van Monterey en spiegelden hem voor
dat hij als loon voor het in de steek laten van de Republiek de
door zijn hulptroepen bezette steden in de Generaliteitslanden
mogelijk zou kunnen houden: door een verloren zaak te blijven
steunen kon hij enkel mee verliezen... Maar opeens stond, de
2 oste ’s avonds laat, hun boodschapper weer voor hen, en wat
hij berichtte, was zo hoopvol niet.
r)

L. Sylvius, a.w., 372.
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Te Schoonhoven had Sylvius de Prins getroffen. Deze had
nauwelijks de brieven willen openen, laat staan antwoorden,
dan in het bijzijn van Van Beveming, Van Beuningen en Van
Amerongen, de gedeputeerden der Staten. Hij had vervolgens
rijn bittere teleurstelling over de harde voorwaarden geuit: de
Franse waren buitensporig, de Engelse onmogelijk te vervullen.
Nooit zouden de Vlissingers zich onder vreemde heerschappij
schikken, hoogstens konden Den Briel, Sluis en Cadzand in
pand gegeven worden. Zachtere voorwaarden en een aanbeve
ling van de Koningen aan de Staten-Generaal om hem de soe
vereiniteit op te dragen, daar hoopte hij op *■.
Arlington en Buckingham, die zich verbeeldden overwinnaarsvoorwaarden te kunnen opleggen, zagen er tegelijk schro
melijk tegen op om zonder vrede naar huis te keren! Weer
zonden rij de onvermoeibare Sylvius uit, naar het Franse hoofd
kwartier te Bokstel ditmaal, met het voorstel dat men beiden
iets van rijn eisen zou laten vallen. Maar daar was de stemming
steeds nog steiler. De vorige dag was fort Crèvecoeur genomen,
diezelfde ochtend had Bommel zich overgegeven. Louvois vond
onder die omstandigheden — en ofschoon de legerleiding tege
lijk van een beleg van Den Bosch afzag —, dat het niet aanging
de Prins met concessies achterna te lopen; als hij wat voor
te stellen had, laat hem dan naar Londen of Parijs zenden: de
Koning stond op het punt terug te keren, de Engelse heren
konden naar rijn mening niet beter doen dan insgelijks hun reis
vervolgen.
Maar de gezanten hadden ondertussen te Antwerpen een
paar bezoekers uit Holland bij zich gekregen. Eén was Van
Beuningen, die hen almaar weer overtuigen wilde dat Engeland’s belang aan de kant van de Republiek tegen Frankrijk
lag. Hij waarschuwde dat rijn land, liever dan zich te laten
verdelen, onder éen meester heul zoeken zou: — Frankrijk,
bedoelde hij; maar die waarschuwing zullen Arlington en
Buckingham, juist vol hoop dat Zeeland zich aan hen zou
1) Het verhaal van Wicquefort, Histoire, IV, 454» enz., dat de Prins
de stukken in het vuur wilde werpen (vuur in Juli?) acht ik onwaar
schijnlijk.
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komen onderwerpen, niet 'heel zwaar geteld hebben; aan tafel
prikkelde hij hen niet weinig door zijn lachen bij de gedachte
aan het lot dat zij hun eigen land bereidden: Engeland immers
kon geen drie jaar bestaan na de ondergang van Holland L
De andere afgezant had meer bepaald een opdracht van de
Prins: ’t was de jonge Rijngraaf van Salm, zoon van de goeverneur van Maastricht, en tot ergernis al van velen2 diep in
Willem’s vertrouwen. De Rijngraaf kwam vertellen dat de Prins
de soevereiniteit niet zocht, maar dat hij ze grif aannemen zou
als het volk ze hem opdroeg: laat de gezanten maar aan Van
Beuningen zeggen dat Koning Karei daar prijs op stelde, en het
kwam in orde. Wij zagen dat Willem in diezelfde geest al met
Sylvius gesproken had. Hij naderde tot die soevereiniteitseis,
die eigenlijk beter vazalliteit genoemd kon worden, maar wilde
er de Staten, of het volk, in gekend hebben. Arlington hield zich
nu alsof het voordeel van die transactie voor de Prins was, maar
begreep toch van de oorspronkelijke territoriale eisen iets te
moeten laten vallen en, zonder dat men zich aan Frankrijk
stoorde dus, werd enige verzachting, half tegen de zin van
Buckingham, in uitzicht gesteld. De Rijngraaf haalde de schou
ders op (zo weinig was de concessie), maar zei dat hij het de
Prins zou meedelen en terugkomen met bescheid. In weerwil
van de Franse raad om naar huis te gaan, (die Sylvius inmid
dels overbracht) talmden de gezanten nog enige dagen in
afwachting van zijn terugkomst. Al wat dat opleverde evenwel,
was een brief van de Rijngraaf aan een lid van hun gevolg,
„met twee regels plichtplegingen van de Prins, zonder een woord
over zaken”. Hierover waren de twee heren „zeer ver
wonderd”.
Na nog een dag beraad zonden zij Sylvius opnieuw tot de
Prins met de opdracht om hem over de houding van Frankrijk
in te lichten en hem mee te delen dat zijzelf naar Engeland
overstaken. De Staten konden hun antwoord in Londen of
Parijs, of beide, aanbieden. Het zal de 28ste Juli geweest zijn,
!)
2)

Zee00rl°Ben> R- G. P; II, 165.
Wicquefort, Histoire, IV, 502.
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toen Sylvius zich met deze boodschap — voor de derde maal —
bij de Prins kwam aanmelden.
16

Lasterpamfletten ; de Rotterdamse regering
in het nauw; tussenkomst van de Prins
(7—10 Juli).
De Staten waren na het eerste bezoek van Sylvius met zijn
twee metgezellen aan Bodegraven door Van Beuningen al op
teleurstelling voorbereid. Het verdrag van Heeswijk moet niet
temin verpletterende lectuur voor hen geweest zijn. Men kan
zich voorstellen dat veel heren, terugdenkend aan wat er door
de Oranjegezinden altijd voorspeld was omtrent het voordeel
dat de staat zou trekken van de nauwe connectie tussen de Prins
van Oranje en de Koning van Engeland, bij zichzelf bittere
vergelijking met de werkelijkheid maakten. Uiting geven aan
zulke twijfelingen evenwel, dat was neel wat anders!
De paniek was geluwd. Er bestond ook geen onnuddelhjk
gevaar voor een doorbraak meer. De 12de Juli, na Van Beuningen’s eerste waarschuwing dat het met de houding van de
Engelsen tegenviel, had Leiden toch nog gejammerd dat men
hoe dan ook tot een accoord moest komen, dat er aan alles
gebrek was en rij het werk voor desperaat hielden *. Maar die
angst was toch aan het wijken — om plaats te maken voor een
andere! De opwinding van het volk had in de verheffing van
de Prins geen voldoende bevrediging gevonden. De regenten
hadden voor de storm gebukt, maar daar zaten ze dan ook nog,
al diezelfde verraders die het land aan de Fransen hadden
willen overgeven, al die Arminianen en papisten-vrienden die
de orthodoxe en Oranjegezinde predikanten het leven zuur ge
maakt hadden. De laster die zolang de Staten hun systeem
gehandhaafd hadden, meest maar fluisterend rondverteld werd,
galmde en schetterde nu luid van de daken. De beweging die
een ogenblik op de omverwerping van het Eeuwig Edict gecon*)
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Notulen Hop en Vivien, W. H. G., 210.

centreerd was geweest, richtte zich nu nog vinniger tegen gehate
regenten, of tegen de regenten, tegen het hele oligarchische
stelsel, tegen heel de maatschappelijke orde. Er heerste in Hol
land en Zeeland beide een onrust waartegen de beangste heren
geen andere beschermer zagen dan... de Prins! de man die
door die wilde menigte naar zijn hoge post gedragen was en
die over het woord beschikte om haar wildheid te bedaren.
Weer rijn de gebeurtenissen te Rotterdam leerzaam. Een dag
of wat maar na de verheffing van de Prins verscheen daar
van de hand van ds. Borstius het pamflet Verscheyde consideratiën 1, dat als een kort begrip is van de verdraaiingen en ver
dachtmakingen die toen opgeld deden, en waarvan men in tal
loze andere pamfletten de weerklank verneemt. Het begint met
een historisch overzicht. De Vrijheid, dat had dadelijk na de
dood van Willem II betekend dat Arminianen, Socinianen en
allerhande dwaalgeesten meer, en de Gereformeerden minder
vrijheid hadden; geslagen vijanden van de kerk waren als com
missarissen in de kerkeraden gesteld 2. De Acte van Seclusie was
van Cromwell afgebedeld. Maarten Harpertszoon Tromp
[Oranjeman evengoed als zijn zoon] was in 1653 gedood door
een kogel van rijn eigen vloot. „Liever Frans dan Prins” was
het parool van de Staatsgezinden. De Witt’s Turenne-plan in
1665 betekende dat hij het land aan Lodewijk XIV wou uit
leveren. De Engelse aanval in 1666 op de koopvaardijvloot in
1) Kn. 10334. Voor het auteurschap vgl. evenwel hierna, 503.
®) Over de sedert omstreeks 1660 toegenomen spanning tussen regenten
en predikanten zie hiervóór, 340. De kerkelijke grieven nemen in de antiStaatse pamfletten van 1673 een zeer brede plaats in. Deductie enz., Kn.
10383 (Tweede deel v. d. Gr. W. Duyvel) zegt b.v. dat vroeger bij benoe
mingen nauwelijks een geval voorkwam dat een predikant „afgeslagen” was
(door de magistraat) ; nu nauwelijks éen beroepen zonder dat er eerst
twee of drie afgeslagen zijn. Grieven in Zeeland: Van Schelven in Stem
men des Tijds, 1933. In Staatsgezinde pamfletten werd daartegenover wel
geklaagd over de onverdraagzaamheid der predikanten tegenover Katho
lieken, Arminianen en Menisten, een hoofdzonde waardoor wij Gods straf
verdienen volgens Brief uyt ’s Grav., ... 8 Juli i6ya, Kn. 10381 ; of wel zij
stellen de kerkelijke grieven als een voorwendsel van de anti-regentenpartij
voor: „religie is den decksel van alle vuyle potten”; Den oprechten
Patriot, Kn. 10498.
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het Vlie was even eervol geweest als de Nederlandse tocht naar
Chatham; de Engelsen hadden daar ook wel een gouden kop
[zoals De Ruyter ontvangen had] voor kunnen uitreiken, smaalt
de schrijver. Maar hij blijft niet bij dit neerhalen van heel De
Witt’s politieke verrichtingen. Hij geeft te verstaan dat de
Raadpensionaris over geheime penningen beschikte, dat hij het
gebruik daarvan nooit verantwoord heeft, dat hij dan ook een
fortuin op de Bank van Venetië heeft kunnen plaatsen. Voor
Buat’s doodvonnis krijgt nu eens niet De Witt maar een Rotter
dams aanhanger van hem, Paets, de schuld.
Het ergste komt nog, als de schrijver aan de tegenwoordige
oorlog toe is. Men schold, zegt hij, Engeland voor een schelm
omdat het ons de oorlog verklaarde, maar men wist niet dat
wij zelf eerst oorzaak waren van het verbreken van de Triple
Alliantie. Volgt een verhaal, dat inderdaad Karei II in die
laatste pijnlijke gesprekken met Boreel tot diens verbijstering
opgedist had, dat namelijk Mombas een zending naar Parijs
vervuld zou hebben om samen met Pieter de Groot aan Lodewijk XIV een gemeenschappelijke aanval op Engeland voor te
slaan. Lodewijk had dit, edelmoedig, aan Karei meegedeeld:
vandaar diens verbittering. Wat een wonderlijk patriot die met
zo’n onmogelijk praatje de zaak van zijn land tegenover de
vijand komt bekladden! Borstius weet wel dat Boreel tegenover
Karei de juistheid van de aantijging bestreed: Verdoolde man!
hij was niet in ’t geheim! ... Volgt de beschrijving van het juist
aanschouwde verraad: Frankrijk, getergd door de bravades van
een nutteloze vloot, [zelfs tegenover Frankrijk hebben de Staten
ongelijk! ...] komt af met een leger om te gaan ontvangen
’tgeen hem verkocht was [verkocht door dezelfde mensen die
hem tergden, blijkbaar; maar Borstius schreef voor een publiek
dat naar logica niet vroeg]. De verwaarlozing van de verdedi
gingswerken van de staat wordt hiermee verklaard dat de om
gekochte gedeputeerden van de Staten bij hun inspecties willens
blind waren. De Kommandant van Wezel was vervangen door
een schelm *. Ondertussen waren er gezanten naar Engeland
!)
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Vgl. hiervóór, 449.

gezonden [Halewijn en Dijkveld], maar die stelden de Koning
niets voor, zodat Zijne Majesteit van Engeland met recht zeide:
„ik zie dat de Hollanders nog even trots zijn”. [Zoals men zich
herinnert x, had de Engelse regering die gezanten op een afstand
gehouden, maar tegenover haar eigen publiek getracht dit te
bemantelen. Wij zullen aanstonds zien dat de klacht omtrent
hun zogenaamd onbehoorlijk optreden regelrecht uit de Engelse
propagandakoker kwam]. Maar nu had Karei II [wiens goedertierendheid blijkbaar geen grenzen kent] gezanten zelfs in Hol
land gezonden [dat ze eigenlijk naar Lodewijk XIV gingen om
de Republiek te verdelen, blijft in het duister], met volkomen
last, zo de Hollanders op vorige tractaten onderhandelen wilden,
dat hij gereed was [het mocht wat!]. „De Ambassadeurs zwegen
dit niet, maar maakten het ieder bekend, doch die van Holland
lieten deze Ambassadeurs met een compliment vertrekken. Blijkt
derhalve nu niet klaarlijk hoe men Holland veel liever ten
dienste van Frankrijk heeft willen verkopen dan dat men Zijn
Hoogheid zoude hersteld en de partije van Engeland verkoren
hebben ?”
Is dit alles te laag, is het te zot, om het zo in den brede mee
te delen? Ik laat nog veel daar — over Frans goud, en over
goddeloze burgemeesters die erger dan heidenen en Turken
zijn —, maar voor het recht begrip van de tijd is het niet
genoeg om in algemeenheden van „vuilaardige pamfletten” of
„schandelijke verdachtmakingen” te spreken, gelijk de geschied
schrijvers gewoonlijk doen. Mijn samenvatting doet uitkomen
dat er systeem zat in die waanzin. En hoe waar dat is, blijkt
niet enkel uit het eindeloos weerkeren van al die motieven in de
even naargeestige als overvloedige pamflettenliteratuur van die
dolle zomer, maar in de nieuwe uitbarsting die te Rotterdam met
Borstius’ pamflet ongeveer samenviel.
Wij hebben al gezien hoe in Middelburg een Engelsman
„geliefd bij de gemeente” de intrigues van Hartopp en Buysero
steunde. Hier treedt nu een Engelsman als raddraaier in het
volle licht. De 7de Juli ’s avonds kwamen de gewone woord!)

Hiervóór, 475 vlg.
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voerders van de burgerij, Leonard van Naarssen en enige burger
kapiteins, „mitsgaders een groot getal razende wijven”, aan het
huis van burgemeester Vroesen. Zij hadden een verklaring bij
zich van ene Mr. Reeve, Engels koopman te Rotterdam, die
met Arlington en Buckingham zei gegeten te hebben en uit hun
eigen mond verstaan al wat wij Borstius al zagen schrijven over
het verdacht gedrag van de Staatse gezanten in Engeland 1 en
over de bereidwilligheid van de heren zelf om onverwijld vrede
te sluiten; Reeve bood aan hen achterna te reizen en hen te
verzoeken terug te komen. Wel mocht Vroesen zeggen „dat het
bedroefd was dat de goede burgerij zo wierd misleid”.
Maar behalve die uitstap in de hoge politiek hadden de
burgers ook nader liggende zaken in de zin. Zij verlangden dat
de vroedschap van „suspecte” leden gezuiverd worden zou en
dat er aanstonds enkele geziene burgers tot alle beraadslagingen
over de Engelse onderhandelingen zouden worden toegelaten.
Toen de vroedschap de volgende ochtend een paar heren naar
Den Haag wilde zenden om die eisen aan de Staten voor te
leggen, raakte alles weer buiten het spoor. Een woelige menigte
drong eerst een andere keuze voor die deputatie af en kwam
toen (tot ontsteltenis zelfs van Leonard van Naarssen: de leiding
berustte nu bij een zekere Willem Bastiaans, zwager van
Borstius) met acht artikelen, waarbij zonder enig uitstel ver
langd werd: terugroeping van de geregelde afgevaardigden in
de Statenvergadering en vervanging door met name genoemde
heren die de burgerij aangenaam zijn; inzage door de burgergecommitteerden van de onderhandelingen met Frankrijk en
Engeland en zo spoedig mogelijk sluiten van een goede vrede
met dat laatste land, „waartoe sich Ambassadeurs uit Engeland
binnen deze landen bevinden”; voorlopig in verzekering stellen
van een negental suspecte heren en uitsluiting uit de regering
van hen en hun nazaten tot in het vierde lid. Aan weerstand
was geen denken. Burgemeester Pesser en burgemeester Vroesen
met nog twee vroedschappen (al de anderen, waaronder De
*) Dat verhaal werd in een Extract notarieel uyt seeckere missive van
een Raetsheer des Konincks van Engelandt (kwam het niet eer van deze
Reeve?) als pamflet, Kn. 10140, verspreid.
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Groot, waren absent) gaven zich met goede gratie in de hoede
van een paar burgerkapiteins en werden in de schepenkamer
opgesloten gehouden.
’t Ging gemoedelijk toe. Er werd goed getafeld, waarbij de
kapiteins en vrienden van de heren aanzaten. De zin voor recht
en wettelijkheid van die op het ogenblik zo fel bewogen samen
leving kwam uit, toen er voor burgemeester Vroesen een brief
bezorgd werd waarin de burgers natuurlijk het verraad meenden
te vinden; de inhoud bleek volmaakt onschuldig (’t was het
verzoek van een neef in Oudewater om gastvrijheid voor zijn
voor de Fransen vluchtend gezin) en de burgers gaven de weer
zo goed mogelijk gesloten brief ietwat verlegen over; waarop
Vroesen door een notaris, die zich onder de met brandende
lonten buiten de kamer wachthoudende schutters bevond, en
met zijn vriendelijke officieren-bewaarders als getuigen, acte
van de inhoud liet nemen om latere laster te voorkomen.
Maar de stemming kon toch gevaarlijk omslaan. Er werd
gescholden en met messen gedreigd. In de stad was „het
canaille” op de been en plunderde regentenhuizen voorzoveel
de burgerwacht, waar steeds het gevoel voor orde sterk bleef,
het niet belette. Doortrekkende gedeputeerden van de Staten
met bevelen voor De Ruyter werden gedwongen (dit was het
werk van een burgervendel, dat zo meende het vaderland tegen
nieuw verraad te hoeden) hun uiterst delicate papieren te
openen.
Midden in die opwinding verscheen, de gde, op een jacht van
de Staten van Zeeland, de vluchteling van 1666, Kievit. In een
soort proclamatie tot alle trouwe vaderlanders 1, waarin hij over
zijn rechtvaardige zaak sprak en Oranjeliefde op de gebruike
lijke wijs aan vrede met Engeland verbond, bleek hij nog
onzeker of hij zijn geboortestad kon betreden dan wel bij de
Prins een toeverlaat zou moeten zoeken. Nu kwamen zijn aan
hangers, met wie hij steeds contact gehouden had, hem ver
zekeren dat de kust vrij was en met kanonschoten kondigde het
jacht zijn triomfantelijke terugkeer aan; de burgerwacht ant*)

33

Knuttel, 10149; ook bij Sylvius, Valkenier, enz.
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woordde met eresalvo’s, en onder groot gejuich, hoedengezwaai
en geroep van Vivat Oranje stapte Sir John Kievit bij de Hoofd
poort aan wal.
Maar ondertussen was de Prins tot ingrijpen bewogen. De
Staten hadden hem dringend om zijn tussenkomst gevraagd:
op véél plaatsen voelden ach de stadsregeringen bedreigd, de
onrust op het platteland wegens oproepen voor dienst en onderwaterzettingen hield ook aan. De 8ste deed nu de Prins een
zeer krachtig gesteld rondschrijven uitgaan, waarin hij niet
alleen de rustverstoorders met straf bedreigde, maar op de
meest ondubbelzinnige wijze betuigde niet te weten noch te ge
loven dat enig Hollands regent zich aan verraad of verstand
houding met de vijand schuldig gemaakt of zijn plichten als
„een trouw en eerlijk regent” verzaakt zou hebben. De gedepu
teerden van de burgerij van Rotterdam die weldra, vol trots
over hun verrichtingen, op het hoofdkwartier te Bodegraven
verschenen, vonden daar dan ook een ander onthaal dan rij
verwacht hadden. Zij werden door de Prins „wat hartig beje
gend”, — woorden van Van Beveming, die er zich in een brief
aan rijn Rotterdamse collega’s op beroemde dat hij Zijne
Hoogheid daartoe opgewekt had, evenals hij de brief opstelde
die de Prins door een trompetter naar Rotterdam liet brengen
en waarbij hij de stadsregering de hand boven het hoofd hield.
De mensen begonnen met de trompetter voor een bedrieger en
de brief voor verdicht te verklaren, en er vielen die dag, de
iode, weer woeste taferelen voor: opnieuw werd vooral De
Groot, de horrelvoet, de getekende bedreigd. Maar toen de
afgezanten terugkwamen met een straffe aanmaning, op schrift,
om hun magistraat te gehoorzamen en hem, Prins, te laten ge
worden zonder in rijn ambt te treden, op poene van indignatie,
werd het toch stil.

l) D’ontdeckte Ambassade van De Groot, enz., Kn. 10466; (later).
Het relaas van de Rotterdamse gebeurtenissen grotendeels gebaseerd op
Waaragtig Verhaal.
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*7
Omslag van ’s Prinsen houding tegen de
regenten; beschuldiging tegen De Groot
(20 23) ; brief aan De Witt (22) ; C. de
Witt beschuldigd (26 Juli); geeland;
ontwikkeling van de volksbeweging.
—

Maar waren de regenten nu veilig? Die van Rotterdarti voel
den zich zo dankbaar gestemd — en juist de bij het volk
„suspecten”! —, dat ze alweer drie uit hun midden naar het
hoofdkwartier zonden om daarvan te getuigen; tevens wilden
ze de Prins tot bevestiging van de rust o zo graag in hun stad
hébben. Zij bevonden Van Beveming onvoorwaardelijk wel
gezind. Die verwonderde zich in ’t bizonder ook „over de stout
heid van Kievits komste”, Kievit aan wie de Rotterdamse
regenten in hun angst al onderdehand hadden laten verzekeren
dat ze zich tegen de gunst die de Prins hem betonen mocht,
niet zouden verzetten. Van Beveming zei, „dat hij Z. H. vóór
dezen over de zake van Kievit en Buat wel had horen spreken
in termen die hem te kennen gaven, dat na zijn opinie haar
[hun] het grootste ongelijk geschied was 1; maar evenwel dat
Z. H. nu een ander karakter [kwaliteit] gekregen hadde en dat
het denzelve, nu Stadhouder geworden zijnde, niet passen zoude
iemand tegens de justitie te mainteneren, daar hij zelf(s) het
hoofd van was; dat hij ook niet vertrouwen konde dat Z. H.
zich door een deel canaille staande zoude willen houden en
eerlijke luiden voor het hoofd stoten, immers [althans] dat hij den
zelve zulks nooit raden zoude”. De heren spraken Van Beveming
vóór ze de Prins te zien kregen, die het uitermate druk had. Ze
vonden Van Beveming de volgende ochtend, nadat hij intussen
blijkbaar met Z. H. van gedachten gewisseld had, „vrij wat flau
wer”. Hun ontmoeting met de Prins zelf was een ontnuchtering.
Hij stond hun te woord in ’t zadel, op het punt van naar
Schoonhoven te rijden. Onder de plechtige aanspraak van bur1) De tekst heeft: „niet geschied was” ; uit de samenhang blijkt duide
lijk dat dit een drukfout is: Waaragtig Verhaal, 155.
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gemeester Vroesen „dribbelde” hij zo met zijn paard, dat de
drie gecommitteerden zich nauwelijks op de been konden hou
den, en hij hield het hoofd gedekt, terwijl de drie zojuist met
eigen ogen gezien hadden, dat hij de hoed afgenomen had
terwijl enige predikanten hem hun gelukwensen overbrachten.
En de aanspraak was nauwelijks geëindigd, of hij gaf zijn paard
de sporen en riep de heren over zijn schouder toe: „ik heb Ued.
zo Hikmaals laten zeggen dat ik niet komen kan; ik kan niet
komen”.
Het is onmiskenbaar dat er zich na de onmiddellijk op zijn
verheffing volgende dagen bij de Prins andere invloeden, andere
inzichten misschien, deden gelden. Het bleek in de houding die
hij juist op ditzelfde ogenblik — 15 Juli — aannam tegenover
een ontwerp-plakkaat tegen de oproerige bewegingen dat de
Staten van Holland hem voorlegden. Hij kon niet goedvinden
dat het plakkaat op rijn naam zou gaan. Zijn rondschrijven
van 8 Juli had het effect niet gehad dat hij verwachtte. De
wanordelijkheden namen hun oorsprong uit de burgerij en haar
officieren (voorname burgers, zei hij zelfs, wat stellig zeer over
dreven was), die met geen scherpe plakkaten in te tomen waren.
Hij gaf in overweging een aanzienlijke commissie rond te zen
den, maar op de aandrang dat hij die dan zelf vergezellen zou,
verklaarde hij (overigens begrijpelijk genoeg) daar geen tijd
voor te hebben. De Staten durfden toen de commissie ook niet
aan Het bleek nog duidelijker in het optreden van de Prins
toen hij de 20ste Juli in de Staten-Generaal de eisen van
Heeswijk kwam meedelen en gevraagd werd daaromtrent rijn
praeadvies te willen geven.
Hij begon namelijk met te weigeren dit te doen, tenzij men
hem toestond enige personen, die hij zou aanwijzen, de ver
gadering te doen verlaten. Dit was niet alleen een ongehoorde
inmenging in de vrijheden van de soevereine Staten, de Hol
landse gedeputeerden, de enigen die het waagden zich te ver
zetten, uitten de vrees „dat hetselve wederom nieuwe commotie
soude veroorsaecken” *. Inderdaad! De Edelen, die toen de
1) Notulen Hop en Vivien, W. H. G., 223. Vgl. ook Wicquefort,
Mémoires, B. M. H. G., 1888, 246.
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zaak dezelfde middag in de vergadering van Holland kwam,
meenden dat men de Prins ter wille zou moeten zijn, wilden
meteen dat de verwijdering geheim gehouden zou worden „ten
eynde de sodanighe niet geëxponeert souden werden aen de
opspraeck en mishandelingh van het volck”. De meeste leden
(onder andere ook Amsterdam) wilden zelfs daarvan niet
weten en er werd besloten de Prins te verzoeken dan niet in de
volle vergadering maar in het Besogne van de Triple-Alliantie
(zo heette een soort Secreet Besogne dat in 1668 in het leven
gekomen was) te prae-adviseren. Ten slotte sprak de Prins
toch in de volle vergadering, en wel omdat de persoon die hij
op het oog had, uit eigen beweging weggebleven was. Wie was
het ? Iedereen wist het, maar het was nog niet gezegd. Haarlem
drong er in de Staten van Holland op aan, dat er klaarheid
in die zaak moest komen. Zijne Hoogheid had gesproken van
verdachte personen in de Hoogmogende vergadering: die mocht
men er niet laten, die behoorden gestraft te worden; men moest
Zijne Hoogheid dus verzoeken hen te noemen opdat het gerecht
zou kunnen optreden. Aan een afgezant van de Staten ver
klaarde de Prins toen dat hij De Groot op het oog had. Hij
wilde eerst zijn bezwaar niet noemen, maar zei eindelijk dat hij
meende dat De Groot aan Frankrijk meer had aangeboden
dan waartoe hij door de Staten gemachtigd was geweest. Al
wilde Haarlem nu stappen nemen, de Staten van Holland lieten
zich door die beschuldiging niet zomaar bewegen om de man
op wiens rapport zij zelf generlei aanmerkingen van dien aard
gemaakt hadden, als zondebok te gebruiken.
De Groot echter wachtte het vervolg niet af. Diezelfde
dag, 23 Juli, nam hij met zijn gezin de wijk naar Antwerpen; de
„mishandeling” kon hij zo ontgaan, de „opspraak” niet. In
een brief aan de Staten uit zijn ballingsoord beklaagde hij zich
bitter over de ondankbaarheid van zijn landgenoten, maar men
behoeft niet veel verbeelding te gebruiken om te begrijpen hoe
de beschuldiging, die nu onbewezen maar ook onweerlegd moest
blijven, als olie op het vuur van de volksargwaan tegen de Loevesteinse partij werkte.
En niet minder deed dat een brief die Willem III de 22ste
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Juli tot De Witt richtte. Tien dagen tevoren al had de Raad
pensionaris, nog onbekwaam door rijn verwondingen, zich tot
de Prins gericht om rijn bescherming in te roepen tegen de
laster die over hem uitgestort werd. Vooral dat hij ’slands
penningen verduisterd zou hebben (Verscheyde Consideratien
was niet het enige pamflet dat dit beweerde1) en dat hij het leger
misdadig verwaarloosd hebben zou, waren de aantijgingen die
hem staken. Omtrent het eerste verkreeg hij een (zakelijk af
doende, maar weinig treffende) verklaring van Gecommitteerde
Raden, dat rij van geen secrete penningen wisten die hem ooit
verstrekt zouden rijn. En nu kwam, na lang talmen, de Prins
met een antwoord (hij herinnerde aan de lasteringen waaraan
hijzelf en rijn huis blootgestaan hadden, verontschuldigde zich
dat rijn bezigheden hem niet toelieten het verleden na te pluizen,
en besloot dat „de actiën van voorsorge” door De Witt gedaan
voor zichzelf zouden moeten spreken), zó uit de hoogte en zó
koel dat de vijanden van de Raadpensionaris het uitschaterden.
„Met dit bescheyt droop Jan met een lange neus heen” 2, —
dat geeft hun indruk weer.
Waar de vijanden van de De Witts toe in staat waren, bleek
een paar dagen later toen Comelis te Dordt gearresteerd werd
en naar Den Haag gevoerd (een uiterst eigenmachtig optreden
van het Hof van Holland, dat het in normale omstandigheden
niet licht wagen zou zo in het rechtsgebied van een stemmende
stad te breken), op aanklacht van een verdachte en verlopen
fielt, de barbier Tichelaar, die beweerde dat de Ruwaard hem
had willen omkopen voor een aanslag op het leven van de
Prins. Nooit is er klaarder geval van valse aantijging geweest.
Maar ze was door de Prins, tot wie Tichelaar rich gericht had,
doorgegeven, en de raadsheren blaakten van ijver om — zo
moeten rij gedacht hebben — bij hem dank in te leggen en rich
van het bloed van Buat en van Van der Graeff schoon te
wassen. Zo moesten de tastbare leugens van die rich in rijn
1) WaerschoiLwinge oen alle edelmoedige ende getrouwe inwoonders van
Nederlandt; Knuttel 10346; De Witt vermeldde dit.
2) De oastgekuypte Loevesteynsche ton aan duygen ..Knuttel 10429;
geschreven na de moord.
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plotselinge gewichtigheid en patriottisme zonnende schurk die
nen om een man als Comelis de Witt in het verderf te storten.
Een man als Comelis de Witt! Maar zijn daden op zee telden
bij de verwoede partijgangers eer tegen dan vóór hem. Wij
hebben gezien dat zij aan de roem van Chatham altijd knaag
den. Zeker, zegt een pamfletschrijver, hij heeft de Engelsen
bevochten — uit haat tegen de Prins! 1 Maar trouwens, wat
deed het ertoe, nu men een aanklacht had, die zo wonderwel
bij de opgewonden stemming van het ogenblik paste!
Als om nog meer gerucht te maken had in diezelfde dagen
de Raadpensionaris van Zeeland nogmaals een protest tot de
Staten van Holland wegens de onderhandelingen met Frankrijk
gericht2. Zo bewonderenswaardig als het protest van de 29ste
Juni geweest was, zo onnodig (en zo gevaarlijk) was het nu
om aan Holland toe te voegen dat Zeeland nooit of te nimmer
aan een overgave zou meedoen; dat 'het nooit enige vrijheid
aan de papisten zou toestaan, die door een betreurenswaardige
conniventie toch maar al te groot geworden was; dat het eer
het perijkel van het verslindende zwaard zou uitstaan als zich
aan dergelijke handelingen schuldig maken... Delft zei het in
de discussie over het niettemin pijnlijke stuk heel juist: „dat
de Zeeuwen meer woorden brengen als wercken; dat sij in alles
defectueus sijn, legerlasten, fonds de reserve, militie en equi
page ; dat haer presentatie alleen geschiet tot ostentatie en om
haer bij de gemeynte te verschonen”. Want waarlijk ook die
Zeeuwse heren hadden het thuis niet gemakkelijk. Vroeg in Juli
hadden de Walcherse boeren een poort van Middelburg, met
de hulp van binnen van enige „wijven” en „gepeupel”, gefor
ceerd en danig in de stad huis gehouden. Het is moeilijk hier
de motieven van Oranje of van Fransenhaat klaar te onder
scheiden. Onder de heren die te Middelburg gevangen raakten,
1) Wederleggingsgedicht van het lasterschrift genaemt „Verhael van
’t voornaemste tgene desen Staet sedert eenige jaren is overgekomen’’;
Knuttel 10387; — ’t bestreden pamflet is hetzelfde als Naukeurige beden
kingen, enz., Kn. 10386; vgl. hierna, 513.
2) Sylvius, a.w., 327. Gedagtekend Den Haag, 21 Juli '72.
3) Notulen Hop en Vivien, W. H. G., 230.
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was ook Justus De Huybert, de secretaris. De artikelen die
gecommitteerden van de kooplieden en gilden de Prins weldra
kwamen voorleggen, en die hij alle goedkeurde, waren louter
tegen oligarchische misbruiken gericht. Hetzelfde geldt voor
andere oproeren in Zeeland — heet ging het te Zierikzee toe,
noodkreten bereikten de Prins iets later van een trouwe aan
hanger te Vlissingen 1 —; en trouwens ook in Holland komt
dat aspect meer en meer naar voren.
Telkens doen zich in de pamfletten stemmen regelrecht tegen
het regentendom als zodanig horen. „De Vrijheyt behoort ons
eigen toe”, zo schrijft een Rotterdammer: „onse overheden rijn
alleen uit ons midden verkozen”; maar, vervolgt hij, sedert
enige tijd verbeelden rij zich „dat hare grootheyt uit haerselven
bestont en onse Vryheyt haer alleen toekwam” 2. Op allerlei
plaatspn werden hervormingsprogramma’s in zoveel artikelen
opgesteld, en ofwel heimelijk verspreid of aangeplakt, of zelfs
evenals te Rotterdam onder grote beroering door burgerofficieren aan de magistraat aangeboden. De burgers waren zich op
eenmaal bewust van allerlei grieven. De familieregering begon
al lelijke trekken te vertonen: „een party verwaende jongens
en lichtmissen die hun eyge schrift niet lesen konnen”, rijn
volgens een Amsterdamse klacht (zogenaamd een request3 aan
Willem III bij rijn bezoek midden Augustus aangeboden) op
het kussen gedrongen.
Dat tegen zulke misstanden volksinvloed, of laat mij zeggen
burgerinvloed, op de verkiezingen een middel rijn zou, was
een denkbeeld dat nog maar heel schuchter het hoofd opstak.
Men zag eenvoudig naar de Prins op, en het eerste wat men
wenste was dat hij op de in het verleden gebruikelijke manier
deel nemen zou aan de magistraatsbestelling. De sanctie van
het verleden werd door die plotseling in de politiek gestorte
1)
Corresp. van Willam III en H. W. B., B. G. P., KI. S. 26, 872) Een brief uyt Rdam v. d. loden July enz., Kn. 10153.’ Vgl. ook
Bootsmans praet voor bootsmans recht (na Eenvoudigh verhaal der gemeene bootsgesellen v. h. schip Hoüandia), Kn. 10236.
*) Request van de Amsterdamse borgerye aen Z- &•* P* *• O- enz.,
Knuttel 10213.
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burgers boven alles geschat. Hun echtste grieven, die zij het
pijnlijkst voelden, waren typisch kleinburgerlijke: ’t ging overal,
in Delft, in Leiden, in Amsterdam, om de begeving van de stads
baantjes en ’t was een bittere klacht dat die „aan onbekwamen
verkocht” 1 werden, dat wil zeggen aan onbevoegden, aan nietGereformeerden; — want onder de betogende en remonstrerende burgers heerste een sterk kerkelijk gevoel: dat uitte zich
ook in artikelen tegen de commissarissen-politiek, die bizondere
nachtmerrie van de predikanten —; maar vooral ook aan
knechts van de heren; en daaronder wemelde het van vreem
delingen: „de Moffen konnen bedelen, konnen met den hoedt
in de handt staen, hebben een yseren voorhooft, en daerom
gaen voor de burgers” 2. En dat nu was tegen de privileges. Wij
moeten de oude handvesten kennen, zegt de schutter in een
Amsterdams Wachtpraetje; daarin is ook omtrent de rol die de
schutterij oudtijds in de stadszaken speelde, veel verrassends te
vinden; ieder moest een handvest naast de bijbel thuis
bezitten 3.
Een volslagen constructief onvermogen kenmerkte die bewe
ging, en nog een bizondere zwakheid lag in haar afhankelijkheid
van het zo diep geminachte gepeupel, ’t Was het grauw dat
overal de poppen aan het dansen bracht, en de onwil van de
gewapende burgers om tegen het canaille en de wijven op te
treden stortte de stadsregeringen gemeenlijk het eerst in ver
legenheid. Daarna trachtten dan de geziene burgers in samen
werking met de schutterofficieren de beweging wel in een
wettelijk spoor te leiden, maar de uitspattingen van de woeste
hoop achter hen discrediteerde hun zaak zelfs in hun eigen
ogen 4; trouwens ook in hun midden waren er dan elementen
1) Request enz., Kn. 10213.
2) Knuttel 10565; het volgende: 10566.
3) Vgl. de geestdriftige deken te Brussel, die de privileges tot het abcboek van de jeugd wilde maken: Gesch. v. d. Nederl. Stam, III, 69.
*) Zie b.v. hoe de sch'r. van Een brief uyt Rotterdam v. d. ioden July
167a (Kn. 10153) er op uit is het verwijt als zou in zijn stad het grauw
meester zijn te weerleggen. „Dit werck is uytgevoert door aensienlycke
heeren, Capiteynen van de borgery, de machtigste koopluyden en deftigste
borgeren”, enz.
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die driftiger te werk gingen dan strookte met de burgerlijke
eerbied voor orde en gezag. Van het gevangenhouden van de
Rotterdamse heren bijvoorbeeld werd schande gesproken en
zelfs ijverige Prinsgezinden zaten er verlegen mee x.

18
Willem’s omkeer tegenover de regenten in
verband gebracht met zijn geheime onderhandelingen. De 7 punten (eind Juli),
Karel’s brieven (22 Juli en 10 Aug.).
Dat alles neemt niet weg dat de beweging onder de aanmoe
diging van de nieuwe Stadhouder weldra weer in hevigheid
toenam. Hoe die omkeer in zijn houding (want na het rond
schrijven van 8 Juli was het niet minder) te verklaren?
Heel krachtige sympathie met de democratische, of antioligarchische, of eenvoudig misbruiken-hervormende, oogmer
ken van de burgers mag men bij Willem III niet veronderstel
len. Zijn aandacht is heel zijn leven op andere zaken gericht
geweest, op de buitenlandse politiek namelijk, op de weerstand
tegen Lodewijk XIV. Daartoe had hij macht nodig en in zover
als „de muitemakers” hem macht bezorgen wilden, en konden,
was hij dus wel geneigd hun bedrijf met een gunstig oog te
1) Zie b.v. Bedenckingen over hetgeene door de borgeren van Hollant
is teweegh gebracht, in het avancement van S. H., den P. v. O., en verdedigingh tegens soodanige welcke de Borgeryen beschuldigen alsof sy
hadden begaen Crimen laesae majestatis; Kn. 10266; daarin: „Het apprehendeeren der Magistraten is een sotheyt geweest van sommige burgers,
doch echter uyt liefde voor het vaderlant en suspicie geschiet”. — In
Eenvoudigh schuytpraetje t. een Haegenaer en een R’dammer (Kn. 10473)
wordt een bewering als zou Borstius’ zwager Bastiaens geld voor het oproermaken aan bootsgezellen en wijven gegeven hebben, als leugenach'tig geken
merkt; en evenzo de bewering als zou de burgerkapitein die de burge
meester Pesser op de wacht onder het stadhuis in verzekerde bewaring nam,
hem grof hebben bejegend. Dat wordt echter te vaak en te nauwkeurig
opgetekend om betwijfeld te kunnen worden. Het pamflet schijnt ook te
beweren dat ds. Borstius het auteurschap van de Verscheyde Consideratiën
loochent.
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beschouwen. Toch geloof ik dat men zijn aanvankelijk optreden
tegen de volksbeweging niet als huichelarij moet beschouwen 1.
Willem III deelde de opvattingen en vooroordelen van de
Nederlandse samenleving van zijn tijd; de regenten waren ook
voor hem de natuurlijke gezagdragers. Maar hij stond in die
weken onder de ontzettende druk van het buitenlands gevaar
en men moet zeker wel in de eerste plaats aan de onderhandelingen met Engeland denken om zijn houding ook tegenover
de binnenlandse onlusten te begrijpen.
De 5de Juli, wij hebben het gezien, wees hij in zijn eerste
treffen met Arlington en Buckingham de soevereiniteit zonder
meer af; hij moet toen gehoopt hebben dat de Engelsen ook
zonder dat, omderwille van hun eigen hachelijke positie tegen
over het al te snel triomferend Frankrijk, hun best voor een
schappelijke vrede zouden doen. De 12de Juli werd hij door
het bezoek van Sylvius en zijn twee metgezellen van die waan
genezen. Wat nu? Wij hebben gezien 'hoe hij aanstonds over de
mogelijkheid van een beëindiging van het Statenregiem een
andere toon aansloeg. Niet dat hij zelf naar de soevereiniteit
haakte. Integendeel, hij was realist genoeg om te zien dat een
Stadhouder meer wezenlijke macht kon uitoefenen dan een
soeverein als zijn oom van Engeland, en terwijl het hem om
reëele macht te doen was, stond naar het schijnt de in ons land
ongewone titel hem zelfs tegen 2. Kon die echter dienen om
de Engelsen te vermurwen, dan wilde hij vrijheid van handelen
hebben. Na het verdrag van Heeswijk liet de situatie zich
nog ernstiger aanzien, en opnieuw nu, eerst al dadelijk tegenover
Sylvius, vervolgens door middel van zijn persoonlijke afgezant
!) Dat doet b.v. burgemeester Vroesen als hij bij de vermelding van
het rondschrijven van 8 Juli schamper opmerkt: „Het scheen dat toen
ter tijd de d'esseinen van het hof nog niet geavanceerd waren tot die
maturiteit, dat voorz. Zijn Hoogh. dat verzoek durfde declineeren”; Waaragtig Verhaal, 128.
2) Het is moeilijk om Willem’s eigenlijke bedoelingen in deze te ont
warren ; het met onaannemelijke beschouwingen versierde bericht van Bisschop Burnet, History of his own times, wordt wat de hoofdzaak betreft
bevestigd door een mededeling in de op het ogenblik zelf geschreven brief
van Baron de W., Zeeoorlogen, R. G. P., II, 175.
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naar Antwerpen de Rijngraaf, liet Willem de Engelsen verstaan
dat hij voor die soevereiniteit waar zij zoveel waarde aan
schenen te hechten wel te vinden zou zijn.
Meteen moest hij zich nopens de eisen der bondgenoten tegen
over de Staten-Generaal uitlaten. Ik vermeldde al dat hij, na
enige strubbeling, de 20ste prae-advies uitbracht. Er was, zei
hij 1 — nadat dus De Groot zijn plaats geruimd had —, in
die brief van Arlington en Buckingham niet éen artikel dat hij
zou aangaan. Men behoorde zich liever aan stukken te laten
houwen dan zo’n accoord te maken. Hetgeen op zijn persoon
sloeg — het soevereiniteitsplan, nu eindelijk openbaar ge
opperd —, kwam van zijn vijanden en niet van zijn vrienden.
Zoals wij weten, had Leiden de 12 de, na de teleurstellende
tijding door Van Beuningen uit Bodegraven overgebracht, zijn
oude defaitistische toon doen horen. Hoeveel meer reden be
stond daartoe na de mededeling van het verdrag van Heeswijk!
En toch, nu kon de Prins met die forse, ondubbelzinnige taal
de richting aangeven, en iedereen volgde! Van Beuningen en
de andere gecommitteerden stelden voor, Frankrijk te laten
weten dat de conditiën niet aannemelijk waren, zonder meer;
en de onderhandelingen met Engeland in leven te houden.
Daarmee verenigden zich de Staten eenparig, en Leiden ver
klaarde zelfs: dat zij zich zouden gedragen aan ’t beleid en
goedvinden van de Prins van Oranje alleen. Maar daar was
dan ook die onheilspellende uitval van de Prins tegen Pieter
de Groot aan voorafgegaan! ...
Vrijwat verder nog liet de Prins zich in de volgende weken
door de Engelsen op het gevaarlijke pad van eigenmachtige
onderhandelingen meetronen. Meer dan ooit was zijn hoop op
de persoonlijke gunst van Karei II gevestigd. Van Beuningen
had het ook in de Statenvergadering gezegd: dit kwam van de
ministers, niet van de Koning2; wel een schrale hoop was
het! — maar geheel in die gedachtengang machtigden de
Staten de Prins om te trachten de Koning van ratificatie van
het verdrag van Heeswijk te weerhouden.
1)
2)
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Notulen Hop en Vivien, W. H. G., 226.
A.w.j 228 vlg.

Dat gebeurde overigens pas io Augustus1, en op het eind
van Juli was Sylvius, zoals wij weten 2, al voor de derde maal
bij hem gekomen, met de boodschap ditmaal dat hij zich nu
met eigen voorstellen tot Londen of Parijs moest richten. En
zeker wel zonder zich nu met Van Beveming of Van Beuningen,
die hij er de vorige keren zo ostentatief in betrokken had, te
verstaan, had Willem inderdaad voorstellen meegegeven. In
ieder geval deed hij die op zijn eigen verantwoording, en of
schoon de grenzen hem door de Staten-Generaal 5 Juli uitdruk
kelijk gesteld ook door de machtiging achterna (die van
10 Augustus bedoel ik) niet ongedaan gemaakt werden, hielden
de zeven artikelen die Sylvius meekreeg, er geen rekening mee.
„i°. De vlag overal. 2°. Honderdduizend pond per jaar voor
vergunning om te vissen. 30. Suriname in eigendom. 40. Vier
honderdduizend pond oorlogsvergoeding. 50. De stad Sluis in
pand als waarborg voor de vervulling. 6°. De soevereiniteit over
de zeven provincies voor de P. v. O. “]°. Alles op voorwaarde
dat Z.M. vrede sluit met deze staat en Frankrijk op generlei
wijze meer helpt.”
Een aantal jaren na Willem III’s dood pas werd dit aanbod
wereldkundig gemaakt, en de tegenstanders van het Oranjehuis
beschouwden het toen en later als een ernstige smet op zijn
nagedachtenis. De moderne historiographie 3 is er vooral op uit
geweest — zonder dat een toon van kritiek of leedwezen toch
geheel onderdrukt werd — om het uit de omstandigheden te
1) Resolutien Holland, 867.
a) Zie hiervóór, 487 vlg.
s) De correspondentie tussen Willem III en Karei II, met inbegrip van
de 7 punten, werd het eerst wereldkundig gemaakt door P. Burman in zijn
heruitgave van Costerus’ Historisch Verhaal, 1736. In 1866 vond Schotel
de originelen van Burman en publiceerde ze in de Bijdr. voor Vad. Gesch.
in verbeterde vorm. In Japikse’s Corr. van W. III en H. W. B. (1932,
R. G. P.) zijn ze thans in definitieve vorm te vinden, terwijl Colenbrander
in Z^footlogen (1919, R. G. P.) nog een enkele aanvulling gaf. De echtheid
werd aanvankelijk betwist, maar door Fruin in zijn W. III”s geheime
onderhandelingen, vlak vóór Schotel’s vondst, erkend, en tevens
als in de tekst aangeduid verdedigd (thans in V. G., IV). Kntiek en leed
wezen sterk bij Japikse, Prins Willem III, I.
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verklaren en om duidelijk te maken dat de soevereiniteitstransactie niet zozeer uit Willem’s ambitie voortkwam als door hem
bedoeld werd om Engeland van Frankrijk af te trekken. Terecht.
Toch valt het niet te ontkennen dat de figuur van Willem III
zuiverder en groter lijken zou, indien wij enkel wisten van rijn
fiere weigering aan Arlington en Buckingham op de 5de en
6de Juli en van rijn kranige woorden in de Staten-Generaal op
de 20ste. Zeker, de vooruitzichten waren nog hachelijk genoeg
om concessies te rechtvaardigen, die Engeland van Frankrijk
losgemaakt zouden hebben. Evengoed als Pieter de Groot er
recht op heeft dat wij ons de onmiddellijk dreigende doorbraak
van de Fransen herinneren, die hem tot rijn adviezen bracht,
evengoed dient in het oog gehouden dat op het eind van Juli
de nood nog lang niet geweken was — al leek ze al minder
katastrophaal, en zo sneden ook ’s Prinsen aanbiedingen minder
diep in het leven van de Nederlandse staat. Maar het blijft
daarom waar dat de Staten-Generaal op 5 Juli een tribuut voor
de visserij en afstand van gebied uitdrukkelijk uitgeschakeld
hadden. En het pijnlijkst van al is nog de gedachte dat indien
Karei II in dit aanbod getreden was, Willem toch werkelijk
soeverein bij de gratie van rijn oom zou geworden rijn. Even
goed als het voor onze nationale toekomst een zegen geweest is,
dat Lodewijk XIV in rijn overmoed de door Pieter de Groot
overgebrachte aanbiedingen van de Staten-Generaal, of liever
van de door paniek bevangen meerderheid van de Staten van
Holland, afsloeg, evengoed is het alleen aan de overmoed van
Karei II te danken geweest dat wij, en dat het Oranjehuis,
bewaard gebleven rijn — ten tweeden male nu dus1 — voor
de gevolgen van Willem III’s particuliere diplomatie.
Want Karei II was niet voldaan. Hij bleef tegenover rijn
jonge neef een toon van vaderlijke welwillendheid en oudere
wereldwijsheid voeren. De 22ste Juli had hij Van Reede laten
teruggaan met een tweetal brieven die de Prins vermoedelijk
vóór het vertrek van Sylvius met de zeven punten ontving. Eén
van die brieven was een toonbare (en daarover zullen wij meer
x)
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Vgl. hiervóór, 431.

horen), de andere was strikt persoonlijk1. De Koning had in
dat epistel zijn neef gewaarschuwd tegen de raad van hen die
hem omgaven (Van Beveming, Van Beuningen), en moedigde
hem aan zich aan hèm, zijn liefhebbende oom, toe te vertrou
wen, die hem „met Gods hulp wel zou weten te stellen in die
macht bij u te lande, waarnaar uw voorvaderen altijd gemikt
hebben 2, en ik hoop dat uw ambitie — ge zijt toch mijn neef!
— niet geringer is”. Nu zond hij met Dr. Rumpf, die Sylvius
vergezeld had, zijn antwoord op de zeven punten terug 3 en
begon met te zeggen dat die ver te kort schoten bij wat hij ver
wacht had: de aanbieding was veel te schraal; dat hij zich van
Lodewijk XIV zou laten losmaken, was een illusie. „Bedenk
eens”, vervolgde de goede oom, „wat er van u worden zal,
wanneer de oorlog voorbij is en ik geen stevige positie [a good
footing] in uw land heb om u bij te staan tegen de aanslagen
en intrigues van hen die zich buiten de regering geworpen vin
den waaraan zij zo lang gewend geraakt zijn”. Men kan niet
beter aanduiden wat die „soevereiniteit” van Willem III, zelfs
als de Engelsen enkel maar in Sluis gezeten hadden, waard ge
weest zou zijn!
Maar er past ons toch niet alleen dankbaarheid dat wij aan
zulk een jammerlijke vernedering ontsnapt zijn. De episode is
niet zonder wrange vruchten gebleven. Zelfs Karel’s ongeveer
midden Augustus ontvangen afwijzing van de zeven punten
maakte aan Willem’s gevaarlijke betrekkingen met zijn oom van
Engeland nog geen radicaal einde. En meer dan iets anders
hebben die hem op zijn hoede gesteld tegenover de Hollandse
regenten, met wie hij een ogenblik vertrouwelijk scheen te zullen
1) Corr. van W. III en van H. W. B„ R. G. P., Kl. S. 26, 74.
2) Dr. Japikse merkt hierbij op: „in de voorstelling van den Engelschen
Koning!” (Prins Willem III, I, 235). Maar Karei II kon het weten — van
Willem II althans. Dr. J. meent ook dat W. III déze brief niét publiceerde
(vgl. hierna, 519) „natuurlijk, omdat het een familiebrief was”; ook omdat
K. II er wat „te vrijgevig in omsprong met de Nederl. soevereiniteit”. Maar
reeds de passages die ik in de tekst aanhaal, maakten de brief onpubliceerbaar. Hij was ook vertrouwelijk bedoeld (Engels), en de andere voor
propaganda (Frans).
®) Corr. enz., R. G. P., KL S. 26, 86.
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samenwerken, en hem ertoe gebracht dat onberekenbaar intimi
datiemiddel, de argwaan en de opwinding van de gemeente,
tegen hen aan te wenden. Alleen zo kon hij hopen dat zij hem
zouden laten begaan. Alleen zo kon hij het wagen, als de onderhandelingen slaagden, hen voor het voldongen feit te stellen.

*9
Oppositie-mogelijkheden ; verschil van
mening over de vloot (5—14 Aug.);
anti-orangistische pamfletten; De Witt’s
ontslag en stemming.
Vrees voor Staatse oppositie was geen hersenschim. Wicquefort
spot wel met de slaafsheid door die Vrijheidshelden aan den dag
gelegd. Pijnlijk-vermakdijk is inderdaad een besluit te Dordt
— de stad van de De Witten! — de 8ste Augustus door de
Oudraad genomen. „Ter vergadering van den Oudraade be
speurt weesende een sonderlinge liefde en affectie bij alle de
leeden tot Zijne Hoogheid den Heere Prince van Orange, mits
gaders die van sijnen bloede”, wilden de heren ter Staten .van
Holland voorgesteld hebben dat de Prins een aantal hellebaar
diers tot zijn bescherming toegevoegd en dat hem verzocht zou
worden so spoedig mogelijk in het huwelijk te treden.. -1 De
ijver van de Rotterdamse heren om Kievit weer toe te laten is
niet minder opmerkelijk. Maar terwijl de Haarlemmers zich
lieten gebruiken om De Groot het vuur na aan de schenen te
leggen, was de vergadering toch zo maar niet bereid gebleken
om een man die ten slotte slechts op hun aller instructie een
uitermate ondankbare taak vervuld had, te slachtofferen. Juist
de steden die het minst aan burgerwoelingen blootgestaan had
den, zoals toen nog Amsterdam (zelfs Amsterdam, dat De
Groot’s zending afgekeurd had en hem persoonlijk niet mocht!),
zetten zich schrap.
Zelfs Amsterdam, dat overigens toch tegenover de Prins een
1)
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Resolutien Holland, 13 Aug. 1672.

zo tegemoetkomende houding aannam. Wanneer de Amster
damse regering de 8ste Juli, als inleiding tot uiteenzettingen
omtrent de stadsverdediging, Z. H. verzekert dat zij hem be
schouwde „als die geene dewelke van Godt Almachtig met de
vereischte qualiteyten is begaaft om de vervallene saké door syn
wys beleyt te kunnen herstellen” 1, dan doet dat zo onoprecht
niet aan als de Dordtse betuigingen. Te Amsterdam deelden
zelfs, zoals wij weten, veel regenten in de waan — voor de
Wittianen de ergste ketterij — dat het mogelijk was, en goede
politiek, om door „het interest” van de Prins van Oranje invloed
op Engeland te oefenen. De 17de Juli was Hooft dat in op
dracht van de vroedschap op het hoofdkwartier gaan verzeke
ren. Was de toestand zodanig, zei hij, dat alleen een verdrag
redding brengen kon, en achtte de Prins het daartoe „noodig
op zijn persoon hooger digniteiten te doen confereeren ende
syne authoriteit en gesagh te doen vermeerderen, de Stad Am
sterdam was genegen daartoe van goeder herte het haare toe
te brengen”2. Betekende dit soevereiniteit, waaraan immers
veertien dagen vroeger Valckenier al gedacht had? Het is on
waarschijnlijk 3. En in ieder geval had de stad niet meegedaan
aan het voorstel dat Dordt in zijn ijver de 14de al in de Staten
deed, om de Prins onbeperkte volmacht tot het sluiten van een
vrede met Engeland te verlenen. Tot die abdicatie liet Amster
dam zich pas vinden (14 Augustus; nadat Dordt’s voorstel vlak
tevoren nogmaals door de Staten terzijde gelegd was) gedurende
een bezoek dat de Prins er bracht — om de allengs aanzwel
lende onrust onder de burgerwacht, die nu ook hier de stads
sleutels bij burgemeesteren niet meer in goede handen achtte,
neer te zetten; of om burgemeesteren te doen gevoelen dat hij
over het vertrouwen van die burgerwacht, en daarmee over
hun orde en veiligheid, gebood? En in de Staten ging het er
toen nog niet door.
!) Wagenaar, Amsterdam, I, 632.
2) A.w., 633.
3) Burnet stelt het zo voor, History of his own times. Maar de gelijk
tijdige optekening van Baron de W., dat er veel afkeer van de soevereini
teit bestond, Zeeoorlogen, II, 175 vlg., is aannemelijker.
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Omstreeks diezelfde tijd had ach tussen de Prins en vrijwel
de gehele Staten van Holland, geleid nu juist door Amsterdam,
een tegenstelling van inzicht op een punt van het allervitaalste
belang ontwikkeld. Het ging om het gebruik van de vloot.
De 5de Augustus vernamen de Staten van de Oost-Indische
Compagnie dat haar angstig verbeide retourvloot bij Delfzijl
was binnengelopen. De Staten besloten ter Generaliteit een bevel
aan De Ruyter te verkrijgen om zich daarheen te begeven
ten einde de kostbare schepen veilig naar Holland te brengen.
De Prins, als Admiraal-Generaal om zijn oordeel gevraagd
— weliswaar, zoals hij niet naliet op te merken % pas nadat
het bevel al afgezonden was! —, herhaalde zijn reeds vroeger
gegeven advies dat De Ruyter aangeschreven diende te worden
om „geen combat temerairlijck te wagen”. Het verzonden bevel
luidde dat de admiraal de vijand zou aantasten indien deze zich
onverhoopt reeds van de Indische vloot mocht hebben meester
gemaakt, ’t Was echter gequalificeerd met de woorden: „zoveel
na soldaat- en zeemanschap zal konnen geschieden” 12; en de
Staten waren vrijwel eenstemmig van oordeel dat daarmee aan
De Ruyter voldoende vrijheid gelaten was en dat een toevoeging
als de Prins wilde de admiraal en zijn officieren (die „doorgaens hellen aen de blode kant” — Dordt —) „irresoluut” zou
maken — Amsterdam — 3. Het bevel werd dus gehandhaafd,
ofschoon Gorkum al uiting gaf aan de beklemmende gedachte
dat als er tegen het advies van Zijne Hoogheid „’s lands vloot
enigh ongeluck overkomt, de gemeente niet te stillen sal sijn”.
Toen er nu — dat kon nu moeilijk anders — oppositie ter
Generaliteit kwam, krabbelden de Hollanders, niet overtuigd
maar verslagen, terug. De Ruyter kreeg de nieuwe resolutie
(van de nde) bij Texel, waar hij na ontvangst van de eerste
(van de 7de) al heen gezeild was, en zette zijn reis voort,
door de tegenstrijdige bevelen niet weimg bekommerd. Maar nu
vernam de Prins dat de retourvloot al veilig zijn zou en schreef
uit Bodegraven als zijn mening dat De Ruyter beter terug naar
1)
Notulen Hop en Violen, W. H. G., 952.
2) Secrete Resolutiën Holland, 284.
*) Notulen Hop en Violen, W. H. G., 255.
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Maas- en Scheldemond kon gaan. De handelssteden betwistten
de juistheid van ’s Prinsen informatie; Haarlem daarentegen
beweerde dat de Engelsen een landing op Walcheren wilden
ondernemen: zeker was dat een nog groter gevaar dan dat de
Indische ladingen verloren zouden gaan — maar was het waar?
men hoort er niets meer van. In ieder geval heerste er nu in
de Hollandse vergadering zowel als ter Generaliteit de schromelijkste verwarring. Het aan de Prins overlaten — dat was
de uitweg die de meesten onweerstaanbaar aantrok, en ofschoon
Amsterdam tegenstribbelde, daartoe werd besloten. Ten slotte
zonden de Staten-Generaal de 17de, in het bijzijn van de Prins
zelf ditmaal, het bevel aan De Ruyter om terug te keren, — het
bereikte hem pas toen hij zijn opdracht gelukkig vervuld had
(zonder de Engelse oorlogsvloot te ontmoeten) en dus toch in
ieder geval teruggekeerd zou zijn.
Moet men de grond van dit conflict zoeken in de neiging
van Amsterdam en andere Compagnies-steden om een rijke
lading hoger te schatten dan de veiligheid van Zeeland ? Maar
zij geloofden niet in de landingsplannen en inderdaad bleek het
gerucht ijdel. Moet men niet veeleer vermoeden dat de Prins,
al sprak hij dat „de behoudenis van de vloot de behoudenis
van het landt” is, de kans van een treffen wilde vermijden
zolang er van zijn geheime onderhandeling met Karei II nog
iets te hopen viel?
In ieder geval werpt het incident een schel licht op de on
macht waarin de eens zo trotse soevereine Staten ten opzichte
van hun nieuwe Stadhouder vervallen waren. In geen andere
zaak was nog zo treffend gebleken dat die onbeproefde jonge
man een eigen wil had — of het moest zijn in de rustige onver
zettelijkheid waarmee hij bleef weigeren om nogmaals, zoals
hij de 8ste Juli gedaan had, tegen de volksbeweging op te
treden —; en wat tevens bleek, was dat de Staten van Holland,
die Frederik Hendrik en Willem II hadden kunnen weerstaan,
het hèm niet konden omdat zij voor het ogenblik niet op de
steun van hun eigen burgers rekenen konden. Maar de weer
stand die zij vruchteloos beproefd hadden, moet de Prins nog
vaster hebben doen besluiten om hen mores te leren.

5”

Er was meer dat hem daartoe dreef en dat hem tevens ge
prikkeld moet hebben. Het hele gedachtenstelsel van de Vrijheid
was in de Nederlandse samenleving veel te diep gefundeerd dan
dat het met éen slag kon rijn opgeruimd. Juist het wantrouwen
tegen ’s Prinsen Engelse connecties zat er bij de Wittianen
immers diep in, en al wisten rij het fijne niet van de onderhandelingen door Sylvius, zoveel te meer konden rij vermoeden.
Fatale herinneringen zaten er trouwens aan die naam vast, en
’t was bitter om in alle Prinsgezinde blauwboekjes Buat nu
openlijk verheerlijkt te vinden, bitterder nog om Kievit’s triom
fale terugkeer te aanschouwen; — begin Augustus vernietigde
de Stadhouder krachtens rijn recht van gratie het vonnis van
1666, nadat de Rotterdamse raad gedwee verklaard had dat
hun dit „niet onaangenaam” zou rijn. Heel wat tekenen ver
toonden er zich zo in de gang van zaken die Staatsgerinden als
een bevestiging van hun oude vrezen opvatten moesten. Afgunst
op de edelen met wie de Prins zich omgaf — ik noemde de
Rijngraaf en Van Reede al; er waren er meer — kwam
daarbij *. En zo in de ongunst van het ogenblik al aan geen
actieve tegenstand te denken viel, zo sommigen zelfs vleiden en
flikflooiden, er werd toch binnenskamers heel wat gemompeld
en gegromd, en daar klonk zelfs heel wat van naar buiten.
In rijn brief van de iste Juli, toen de verheffing dus nog
maar op het punt stond te gebeuren, schreef Fagel al dat „de
jegenwoordige affectie tot U Hoogheyt veel menschen seer mishaegt, die evenwell dat niet derven uytten”; en hij waar
schuwde de Prins dat men daarom rijn verrichtingen deni
greerde, bewerende dat rijn post in de waterlinie het slechtst
van alle verzoigd werd2. Er werd wel erger gezegd. In een
pamflet van het begin van Juli 3 wordt een redekaveling in een
Haagse herberg geschetst, waarbij de ene helft van het gezdschap raast dat de overgang van de Rijn- en IJselsteden de
schuld van de Prins van Oranje is, die het met de Koning van
1)
Volgens DeductU, tweede deel o. d. Gr. W. Duyvel, Kn. *0383»
maakten velen zich ongerust dat „wij slaven van de adel zullen worden .

a)
s)

512

Corr. van W. lil enz., 58; zie Alph. reg. onder Meerman.
Brief uyt ’s Gravenhage enz., 8 Juli 167a ; Kn. ioa8i.

Frankrijk aangelegd heeft, terwijl de anderen tieren: het zijn
de Gedeputeerden te Velde die hem gedwongen hebben terug
te trekken! Het is niet waarschijnlijk dat de eerste stelling in
een herberg openlijk verkondigd worden kon, en het toneeltje
is zeker wel verdicht om de oude schipper gelegenheid te geven
tot zijn vermaning dat geen van beide partijen verraders waren.
De meeste Staatsgezinde pamfletten — en er verschenen er
toch nog vrijwat tegen de lawine van anti-Staatse in — zijn
evenzo redelijk en verzoenend van toon en bedoeling: in eerste
instantie zijn zij verdedigend, dringen aan op bezinning, protes
teren tegen de onbewezen lasterpraatjes waar de lucht van
davert1. Maar er zijn er toch ook die aanvallend optreden, en
dan leveren de Engelse betrekkingen van de Prins de meeste stof.
Zo onderzoekt bijvoorbeeld een schrijver 2, na Borstius wegens
zijn Verscheyde Consideratiën als een Masaniello, opruier van
het volk tegen de wettige overheid, beschreven te hebben, de
historische achtergrond, evenals de ander gedaan had; en wel
een heel andere historie komt er dan voor den dag. De connectie
van Oranje met Stuart wordt van meet af nagegaan; citaten
worden gegeven uit Digb/s Cabinet 3 om Frederik Hendrik’s
1) Het beste voorbeeld is wel Naukeurige bedenkingen van ’t voornaemste dat deze noch onlangs soo bloeiyende Staet is overgekomen;
Kn. 10386. (Vgl. hiervóór, 441 en 445). Het schijnt vlak vóór de moord op
de De Witten geschreven te zijn. De schr. is goed van staatszaken op de hoog.
te, vermoedelijk een regent. B.v. ter ontlasting van P. de Groot voert hij aan
dat deze uit Frankrijk steeds gewaarschuwd had en op toerustingen aange
drongen, zelfs over Engeland beter inlichtingen gezonden had dan Johan
Boreel; hetgeen juist is. Vgl. ook hiervóór, 432 noot 3. Over de Prins
spreekt de schr. met waardering. Hetgeen een verontwaardigd partijganger
niet belette als volgt er tegen in te dichten: „Ik sal, o Logenmont, afgrij
selijke pest En huichelaer van staet, u vloeckpasquil weerleggen” ...; die
schr. betoogt zelf dan dat De Witt Karei II alle reden gegeven had om
terug te slaan (een „man van staet” tegen een mindere!); Wederleggingsgedicht van het lasterschrift enz., Knuttel 10387. — Karakteristiek is ook:
De lasterkladde der landverraderie op de Heeren Mag"1 uytgeworpen, afgekeert en neergetreden; Kn. 10453.
„betoon het, wijs het aan, Waarin
hun wanbedrijf en misdaad zal bestaan, Maar met gegrond bewijs” ...
2) Het onbevleckte Wit... tegens zeecker Libel genaemt „Considera
tiën” enz. (bedoeld is Borstius’ Verscheyde Consideratiën), Kn. 10231.
8) Vgl. hiervóór, 38, noot 3.
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duistere gangen te belichten; met bitterheid bespreekt die schrij
ver het huwelijk van Willem II, „uyt wiens bruyloftskelck wy
noch het grontsop smaaken”. Dit blijft nog binnen zekere
perken, maar ronduit van verraad beschuldigd werd de Prins
in het gedicht Hollants venezoen in Engelandt gebacken, en
geopent voor de Liefhebbers van het Vaderlant1. Op de
Engelse reis van anderhalf jaar tevoren was, volgens de dichter,
het komplot gesmeed. Toen was de jonge Willem „opgevuld
met hoop op heerschappij der vrij-gevochten landen”, — met
dit beding nochtans dat hij die soevereiniteit van Karei aannam
en hem in ruil steden in pand gaf. Heel de oorlog was — net
als in zoveel Prinsgezinde pamfletten, maar met een andere
rolverdeling! — een schijnvertoning geweest. De vloot, dat was
een misrekening geworden omdat daar een De Witt bevel
voerde! Toch had Willem door zijn invloed op de Friezen en de
Zeeuwen (die inderdaad te laat zee hadden gekozen2) De
Ruyter’s aanvankelijk plan verhinderd. En zelf had hij met het
leger grif de streken ontruimd die aan Lodewijk toegezegd
waren. Nu moet Holland nog aan Engeland geleverd worden ...
Als men dit gelezen heeft, zal men niet enkel glimlachen als
een Prinsgezind pamfletschrijver 3 „de nazaten van Bamevelt”
bij de benoeming tot Kapitein-Generaal al laat „schimpen”:
„dat het nu wat wesen sal, dat die snottige jongen gevordert is
en dien melckmuyl de militie hanteeren sal: dat het nu bijkanst
sooveel is alsof men het landt aen Brandenburgh en Engelandt
1) Knuttel 10606. De schrijver is vermoedelijk Joachim Oudaen, be
kend Rotterdams Remonstrant en dichter, verzwagerd met de Naeranussen,
die om het werk in moeilijkheden met het gerecht kwamen, maar op den
duur toch vrijuit gingen. Die vervolging greep pas plaats in September,
maar het pamflet is zeker vóór de moord op De Witten geschreven, waar
schijnlijk begin Augustus. — Dr. Japikse, Prins Willem III, I, ai5, noot I,
noemt als „een van de oudste pamfletten tegen de Prins” Knuttel 1029a.
Ik betwijfel echter of men «Et pamflet, Den politiquen mantel opgeligt in ’t
Princen Leger, zo lezen moet.
2) Vgl. hiervóór, 439.
*) Ontknoopinghe van den valstrick van S. H. den Heere P. v. O. voor
hem geleydt van sijner jeugt af...; Knuttel 10354. Waar een glimlach
wel past, is bij het verhalen van een aantal moordaanslagen op de Prins,
als zuigeling al!
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had overgegeven”. Ja, men aarzelt een ogenblik of men toch
geen geloof zal moeten slaan aan het bericht van een zekere
Baron de W., vermoedelijk een Zuid-Nederlander, die in een
verslag aan Arlington beweert omstreeks io Augustus De Witt
gesproken te hebben.
De Witt was, hersteld van zijn verwonding, de 4de Augustus
in de Staten van Holland verschenen om in een rede van vol
maakte waardigheid zijn ontslag te vragen. De onheilen die de
staat, in weerwil van alle toebereidselen, zo sprak hij 1, waren
overkomen, hadden de gemeente, in haar schrik, „een sinistre
impressie van haar regenten” doen opvatten, en zelf had hij
daarvan zo’n aandeel dat hij „in goeden gemoede niet anders
(kon) oordeelen of de continuatie van (zijn) dienst als Raad
pensionaris soude aan de gemeene saké ondienst toebrengen”.
Zoals de Edelen zeiden: de Staten moesten „aen de tijdt cede
ren” : De Witt’s „getrouwe diensten” waren niet langer van pas.
Het ontslag werd eervol verleend en de bij zijn aanstelling be
loofde plaats in de Hoge Raad hem toegekend. Op dat ogenblik
zat Comelis al op de Gevangenpoort — „in Buat’s kamer”
juichte een pamflet 2 —; het belachelijke praatje, dat hij van
de vloot was weg gemoeten omdat hij hooggaande ruzie met
De Ruyter gehad had (zij zouden handgemeen geweest zijn!),
moest dienen om hem zwart te maken bij diegenen die nog niet
bereid waren om hem zijn vechten tegen de Engelsen als een
misdaad aan te rekenen: Johan had van De Ruyter, man van
onkreukbare trouw en zedelijke moed, verkregen dat hij die leu
gen openlijk brandmerkte en bovendien verklaarde dat de
Ruwaard tegen de Fransen geen minder ijver dan tegen de
Engelsen placht te tonen; — als de partijgangers niet durfden
smalen dat De Ruyter zeker mee aan de Fransen verkocht was
(die tijd zou ook komen), meesmuilden zij toch dat de stijl
van de brief de hand van lange Jan verried 3.
1)
2)
bloet
3)

O.a. bij L. Sylvius, a.w., 396, naar Resolutiën Holland.
Een Sociniaense consultatie enz.; de schr. voegt eraan toe: „Buats
roept om wraeck” (Kn. 10341).
„... Maer ’t is De Witt sijn stijl. Ik ken ’t geluit dier snaren”:
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En wat bericht nu onze onbekende Baron de W.1 over de
stemming en de positie van de gewezen Raadpensionaris, toen
hij hem een week later bezocht? De Witt schreef de redding
van het land — door het onverklaarbaar blijven steken van de
Franse aanval — aan God’s genadige tussenkomst toe; ’t was
merkbaar dat hij in verloop van tijd op een nieuwe omkeer
hoopte, zodra het volk zien zou dat deze oorlog ontworpen was
op ’s Prinsen reis naar Engeland en op zijn besprekingen met
de Keurvorst van Brandenburg na zijn terugkeer. Hij heeft,
meende de schrijver, nog vrienden in de regering die enkel maar
bukken voor de omstandigheden, en de Prins zal oppositie
ondervinden, en gevaar lopen, zolang die daar gelaten worden.
Hoe voortreffelijk ingelicht Baron de W. zich ook toont, men
heeft enige moeite te geloven dat De Witt aan een vreemdeling
zo openhartige uitingen gedaan zou hebben. Maar noch in het
wantrouwen tegenover de Prins, noch in de hoop op een betere
toekomst steekt iets ongeloofwaardigs. Het doet pijnlijk aan dat
die waarachtige Hollander nog in zijn laatste levensdagen de
held van de gemeente zo moest miskennen 2. Maar wij hebben
genoeg gezien hoe de connectie van Oranje en Stuart en het
werken van de Engelsen met de anti-Staatse elementen de poli
tieke atmosfeer vergiftigd had. Het wantrouwen was onvermij
delijk. En op zijn beurt helpt het de verbittering verklaren, en
de haat, waarmee de zegevierende partij zich tegen de verslagene maar toch altijd nog op het kussen zittende bleef kanten.
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Karei U’s brief aan de Prins gepubliceerd
(15); moord op de De Witten (20 Aug.).
Het blijft met dat al een terugstotend schouwspel, de aanKnuttel 10387 (vgl. hiervóór, 513 noot 1) ; dat was trouwens juist gezien:
De R. had De W.’s concept ondertekend.
1) Zeeoorlogen, R. G. P., II, 174.
2) Vgl. trouwens wat achterna burgem. Vroesen nog gelooft: hiervóór,
467, noot.
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moediging van die lastercampagne waarin almaar door, ook na
de teleurstellende ervaringen met Arlington en Buckingham,
de voorspraak van Engeland tegenover de eigen regering zo’n
rol bleef spelen; het voeden van die redeloze, tot geen construc
tie bekwame volksopwinding; en dat alles met de duidelijke
bedoeling om de regenten murw te maken zodat ze zich een
wetsverzetting zouden laten welgevallen.
Want daar ging het nu duidelijk om. De starre constitutie,
die zelfs het vrijwillig aftreden van een regent nauwelijks ge
doogde 1, kende dat éne crisis-middel: dat de Staten de Stad
houder machtigden om voor éen keer, zonder prejudicie voor
de privileges, het hele personeel van de soevereine stadsbesturen
te veranderen. Het grote precedent uit Maurits’ tijd, van 1618,
was in ieders gedachten.
Er was iets roekeloos in, zoals onder de benarde omstandig
heden de ontwrichting van de staat erop gewaagd werd. Een
berichtgever van de Prins, de heer Van Amerongen, bevond
vroeg in Augustus Amsterdam „in vrijwat meer confusie als drie
weken geleden 2: alleen de Prins kon door zijn tussenkomst,
meent hij, de uiterste ruïne voorkomen; kort daarop volgde 'het
prinselijk bezoek j maar het strekte niet, en het was ook zeker
niet bedoeld, om de positie van de regering, die zich toch tegen
over de Prins en tegenover het land zo verdienstelijk gemaakt
had, te versterken.
De schrijver van Den Grooten en Witten Duyvel, niet, zoals
men op de titel afgaand denken zou, een van de talloze onbe
houwen schotschrijvers, maar bij alle venijnigheid 2 een man
van enige ontwikkeling en staatkundig inzicht4, meent in Juli
1) Hiervóór, 468.
2) Corr. van Willem III en H. W. B., R. G. P., KI. S. 26, 85.
3) De ondertitel zegt genoeg: ... dat den Koninck van Vr. niet door
gewelt van wapenen, maer door de malitieuse directie van Jan de Wit,
Pensionaris, ende sijne groote complicen, onder ’t canon van goude
Lowijsen, soo veel steden en sterckten ... onder sijn gekoorsaemheyt heeft
bekomen; Kn. 10319.
4) HÜ spreekt van „zeker mijner goede vrienden, een voomaem lidt
van haar Ed. Gr. Mo.” Die vertelt hem overigens de meest aperte leugens
over De Groot.
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nog dat onder de Prins van Oranje de goede regenten nu de
directie hebben en dat het straffen van de schuldige, hetgeen
niet zonder grote beroering zou kunnen geschieden, dus achter
wege kan blijven; al laat hij meteen een achterdeurtje open
door vage uitingen over geknoei in de financiën. In Augustus
oordeelt diezelfde man 1 dat de Prins met zijn rondschrijven
van 8 Juli, „op het hard aandringen van enige steden”, voor
barig geweest is en dat hij het nu niet meer afgezonden zou
hebben. Na een lang relaas van de ongerechtigheden der regen
ten (meest de ergerlijkste verdachtmakingen 2), laat de schrijver
zijn opzet nog wat duidelijker blijken: dat rondschrijven tot
stilling van de onrust der gemeente was heel mooi, maar de
Prins was welbeschouwd door middel van die onrust tot het
Stadhouderschap gekomen en met oogluiking was er nog „bij
toeval” wel wat goeds te bereiken ...
Dit waren nu de inblazingen waaraan op het hoofdkwartier
het oor geleend werd. Poogde zelfs Van Beveming nog om de
Prins van dat compromitterend bondgenootschap met „het
canaille” tegen de regenten te weerhouden? Sommige antiStaatse blauwboekjes verdachten er hem van en schilderden
hem af als de boze invloed, de handlanger van De Witt3.
Maar De Witt zelf werd meer en meer het voornaamste mik
punt. ’s Prinsen antwoord op rijn verzoek om bescherming was
als een vrijbrief voor de gemeenste laster opgevat4. De verheer1) Deductie van den tegenwoordigen toestant van dit Nederlandt; ofte
tweede deel van „den Grooten en Witten Duyvel”; Knuttel 10381.
2) De kinderen van de heren prevelen al, als ze nauwelijks kunnen
spreken: „Liever Frans als Prins”. De kinderen van een burgemeester in
een aanzienlijke stad hadden zich laten ontvallen: „Als de Fransen hier
sijn, sal Papa een gouverneur wesen”.
3) Een erg staaltje volgt in de tekst. Vgl. ook De geest van J. de Witt
(na de moord dus) a. d. Hr. Van Beverningh; Kn. 10454. De Witt zelf
had voldoende vertrouwen in hem om hem te verzoeken zijn brief aan de
Prins in zake de lasterlijke pamfletten bij deze aan te bevelen; maar dat
was de isde Juli geweest, omstreeks dezelfde tijd dat ook de Rotterdamse
regenten nog op Van B. vertrouwden. Het Staatsgezinde pamflet Maukeurige bedenckingen was uiterst fel tegen Van B.: vgl. hiervóór, 445.
*) Brw. gebroeders Van der Goes, W. H. G., II, 401.
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lijking van Jacob van der Graeff was al heel na aan verheerlij
king van de moordaanslag gekomen. Er komen nu onmisken
bare ophitsingen tot een rakere herhaling. Geen doortrapter dan
de verdichte Missive van den Koninck van Vranckryck aen den
Raedpensionaris De Wittwaarin Lodewijk vóór zijn terug
keer naar Parijs (eind Juli) zijn handlanger zogenaamd laatste
instructies uitdeelt. Hij wenst hem geluk met het afwenden van
de resolutie van 22 Juli (die Pieter de Groot in staat van be
schuldiging had moeten stellen) ; hij rekent erop dat De Witt
zal voortgaan de confusie te voeden „byzonder door middel van
gninreveB, die geduerig het oor besit en waerdoor alles
tot uwe kennisse komt”. Betuigingen van ontsteltenis over De
Witt’s verwonding, en van vreugde dat die niet dodelijk is
gebleken, laten ten slotte aan duidelijkheid niets te wensen.
In die geladen atmosfeer nu werd de 15de Augustus een brief
vol ontplofbaar materiaal van de Koning van Engeland aan de
Prins van Oranje geslingerd, ’t Was de brief die de Prins door
zijn persoonlijke afgezant Van Reede al vóór het eind van Juli
ontvangen had 2. De 29ste had hij hem aan Fagel meegedeeld
om naar goedvinden mee te handelen. De Griffier bracht het
stuk in de Staten-Generaal, die hem last gaven het onder dank
betuiging aan Z. H. te restitueren 3. Maar in de Staten van
Holland drong Haarlem — dezelfde stad die zich had laten
gebruiken om een vervolging van Pieter de Groot uit te lokken;
en is het onbillijk eraan toe te voegen: de stad van Fagel? —
op voorlezing ook in de Staten van Holland aan. Wie ten slotte
de publicatie doorgezet heeft, is niet duidelijk4; zonder het
goedvinden van de Prins, en vervolgens ook van Fagel, had
zij niet kunnen geschieden.
Die publicatie is een grove partijzet geweest. Wicquefort zei
ervan dat zij die het deden „geen andere bedoeling hebben
konden dan de mannen die tot dan toe de voornaamste leiding
*) Knuttel 10366. Vgl. ook Kn. 10440: „Doodtslaen geen sonde”.
2) Vgl. hiervóór, 506 vlg.
3) Notulen Hop en Vivien, W. H. G., *51 noot 1.
4) Zie Japikse, Notulen Hop en Vivien, IV.H.G., 366, noot 2. Blijkens een
hierna, 521, geciteerd pamflet was ’t geheim al onder de gemeente uitgelekt.
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gehad hadden in een kwaad gerucht te brengen en hen aan de
volkswoede bloot te stellen, met het gevolg waarvan wij weldra
de Inzonderheden zullen horen”. Dat is volkomen juist. Niet
natuurlijk dat de bedrijvers van dit feit de moord op de De
Witten bedoelden of voorzagen. Maar voedsel geven aan de
haat en de argwaan van de gemeente, om zodoende de Hol
landse regenten helemaal klein te krijgen, dat wilden zij, en dat
zij daartoe die door en door valse oorlogspropaganda van de
vijand gebruikten, dat maakt dit werkelijk tot een van de treu
rigste incidenten van onze geschiedenis.
Want de brief van Karei II was gevuld met al die gezochte
beschuldigingen tegen de Loevesteinse partij, alsof zij alleen de
oorzaak van de oorlog was, die steeds de Engelse toeleg op het
leven van de Nederlandse staat verhullen moesten; en zijn oude
plan om die staat door de partijverdeeldheid te verzwakken
spreekt klaar in de (zou men niet zeggen compromittante?) lof
die hij aan de gemeente toezwaait wegens de verheffing van
zijn neef en in de volstrekt leugenachtige belofte dat hij zijn
invloed op de Franse Koning1 aanwenden zou in het belang
van Prins en Nederlanden (hoe vaag trouwens!), mits hij zou
gezien hebben „dat de affaires sullen gebracht zijn in alsulken
staat dat het niet meer sal zijn in de macht van deselve violente
factie of van een andere, alsoowel malitieuse, om te disolveeren
en vruchteloos te maken ’tgeen men als nu heeft gedaan” 2. Zo
!) In Augustus wist toch ook Willem III al, hoe weinig staat daarop
te maken viel.
2) Ik volg de vertaling als voorkomende bij L. Sylvius, a.w., 381; het
Franse origineel (de begeleidende vertrouwelijke brief — hiervóór, 507 —
was in het Engels) is pas in 1932 door Japikse gepubliceerd in Corr. IV. III
en H. W. B., R. G. P., 71. Het commentaar van Wicquefort, in diens
Mémoires, B. M. H. G., 1888, 241 (zie nog ald. 319), ook bij Fruin,
V. G., IV, 342. Fruin verklaart W.’s beschouwing uit „wrevel en partij
haat” ; inderdaad maken die dit geschrift tot een uiterst troebele bron
Maar Fruin’s eigen mening dat Fagel (aan wie hij het publiceren toeschrijft)
„niets meer bedoelde dan het volk versterken in den waan, dat de vrede
met Eng. onafscheidelijk was van de verheffing van den Pr.”, is toch waar
lijk wat al te zachtzinnig • ze rust, beter gezegd, op een uiterst onvolkomen
appreciatie van de toestand. Het verderop aangehaalde pamflet Kn. 10341
verstrekt onweerlegbaar getuigenis.
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dekten met het hoog gezag van de Koning van Engeland
Willem III en de zijnen een oproep tegen de zittende regenten.
Zelfs vóór de publicatie wist het publiek ervan -— de Haar
lemmers zullen wel niet gezwegen hebben — en een Rotter
dams pamfletschrijver vat de inhoud zo samen: dat de Koning
zijn neef als een zoon beschouwt, dat hij tegen hem of de goede
ingezetenen van dit land niets pretendeert, maar alleen tegen
de heren van de Loevesteinse factie: „Komt dat weder onder
het gemeen, en dat er geen veranderingh komt en die Heeren
soo obstinaet blyven en zy echter willen continueren, — soo
vrees ik sal de laetste dwalingh erger worden als de eerste”, en
triomfantelijk tot de Staatsgezinde regent: „Noompje, gy zyt de
stock quijt”.1
Ondertussen heerste in Den Haag stijgende opwinding over
het lot van Comelis de Witt. De 14de was op een vals gerucht
dat men de gevangene had laten ontsnappen, bijna een oproer
ontstaan en de Gevangenpoort werd sedert door de burgerwacht
bewaakt. Het vonnis werd nu ieder ogenblik verwacht en de
rustige burgers voorzagen „een plonderwerck” in het geval van
vrijspraak. „De Raetsheeren sullen daer qualyck aen syn, hoewel
haere consciëntie sullen voldaen hebben” 2; zij zouden tot een
vrijspraak wel moeten komen omdat ze niet tot pijniging van
de verdachte durfden overgaan. — Maar de consciëntie van die
heren was rekbaar. Ofschoon de getuigenissen, behalve het
woord van de nietswaardige aanbrenger, geen enkel bezwarend
feit opleverden — of mocht men de bizonderheden die de
rechters aan het licht trokken aangaande Comelis’ onwil om
op de dag van de omwenteling in Dordt de herroeping van het
Eeuwig Edict te ondertekenen als zodanig beschouwen? —,
wérd de verdachte 19 Augustus op de pijnbank gelegd. Zelfs
daartegen was zijn onschuld bestand: geen bekentenis (naar ’t
begrip des tijds onmisbaar) werd hem ontlokt. De bange rechters
vonden een uitweg. Zij velden de volgende dag ’s ochtends vroeg
x) Een Sociniaensche consultatie tusschen Jan en Arent (d. w. z. Arend
Sonmans, vgl. hiervóór, 468) ; mitsgaders: Den inhout v. d. laetsten Brief
v. d. K. o. E. a. d. P. v. O.; Kn. 10341.
2) Briefw. gebr. Van der Goes, W. H. G., II, 400.
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een vonnis waarbij zij de Ruwaard, zonder vermelding van enig
feit waaraan zij hem schuldig bevonden, tot verlies van zijn
ambten en verbanning veroordeelden.
Diezelfde dag, een Zaterdag, kwam het toen tot de uitbar
sting. Johan, onverschrokken als immer, was naar de nog steeds
door een burgervendel bewaakte Gevangenpoort gegaan om
zijn broer af te halen. En nu raakte de burgerij in rep en roer.
Tichelaar was meteen op vrije voeten gesteld en hield de mensen
voor, dat daaruit zijn onschuld aan valse betichting bleek: maar
als de Ruwaard dan schuldig was, had hij de dood verdiend
en was het vonnis een schandelijk plichtsverzuim van blijkbaar
Loevesteinse rechters! Zo redeneerden de burgers, en zij riepen
om recht Aanvankelijk wilde dat zeggen dat zij de broers
wilden vasthouden tot de Prins kon overkomen, maar een paar
heethoofden stookten aanstonds tot sneller en tot eigenmachtig
handelen. Uren lang, tot laat in de namiddag, hielden de bur
gers, nu allen in hun vendels opgekomen, de pleinen om de
Gevangenpoort bezet, terwijl de lamlendige autoriteiten — Ge
committeerde Raden en Haagse magistraat — de troepen waar
over tij beschikten niet durfden gebruiken, ten laatste zelfs
lieten afrukken. Kievit en zijn zwager Tromp waren in Den
Haag en zagen het alles met welgevallen aan. Hun namen en
die van Van der Horst, van Buat en Van der Graeff klonken
telkens op in de driftige gesprekken die over de wandaden van
de broers gevoerd werden. Om een uur of vijf eindelijk werden
de zware deuren van de gevangenis met musketschoten gefor
ceerd en de twee broers naar buiten gesleept en afschuwelijk
vermoord. De naakte lijken werden aan de galg gehangen, open
gespalkt, verminkt; in de afgesneden delen handel gedreven.
Het eigenlijk werk was verricht door een kleine bende drijvers
en woestaards. Er waren er onder de menigte die het aanzag
en toeliet zeker velen wier gemoed van afschuw en veront
waardiging vervuld was. Groot is het aantal en vaak weldadig
krachtig de toon van de pamfletten die aan zulke gevoelens
uiting gaven x. Heel de regentenwereld, wier angstig stilzitten
1) Naast een aantal gedichten is vooral merkwaardig het uitermate
bittere Den oprechten Patriot, Kn. 10498. Daarin de gedachte (door de
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de gruwel mogelijk gemaakt had, was diep geschokt: met inge
houden adem spraken zij van het execrabel feit. Maar de brede
burgerij die zich heel die dag door bullebakken en schreeuwers
had laten drijven, die na de daad in haar vendels aftrekkend
Kievit en Tromp, waar zij voor een herberg stonden, geestdriftig
toegejuicht had, scheen door een verlamming van rechtsgevoel
en zedelijkheidsbesef beide aangetast. Oorlogsangst, partijdrift,
Oranjeliefde, kerkelijke ijver zelfs, dat alles werkte samen om
de gewone maatschappelijke remmingen op te heffen.
Vooreerst werkte dan ook in alle Hollandse steden het geval
als een spoorslag op de beweging tegen de regenten en hun
gevoel van onzekerheid werd verdubbeld. De dolle verraderjacht vierde nu eerst recht hoogtij. Vuilaardiger dan ooit werden
de pamfletten, ’t Is of men er een kannibaalse rondedans om
de geschonden lijken in ziet uitvoeren. Het ontstellendst is om
onder de misdrijven van de gestraften in den brede de grieven
van de kerkdijken te zien opsommen 1. Trouwens Ds. Simonides,
ontslagen van het juk dat hij zo onwillig getorst had, beschreef
feiten gelogenstraft) dat „Vedder” — de Prins — straf zal moeten doen,
anders wordt het land onveilig, ook voor zijn „mennekes”. Het bloed der
martelaren, meent de schr., is het zaad der waarheid, in religie, maar ook
in staatszaken. Er wordt d'an afschuw geuit over de politieke leer van een
der sprekers, die ,, t vaderlandt bemint om Vedder*’; *t moet andersom
■“J11Minder ernstig is De Haeghsche Anatomie enz., Kn. 10403, dat
met evenveel welbehagen in het bloederig toneel schijnt te beginnen als
zoveel anti-Witse schotschriften, maar dan een gedicht geeft over d'e tyrannie v. h. gepeupel = Boy: — „Boy steldt wetten en geboden, Boy verset
de magistraet, Boy wil sitten in den Raedt, Boy wil straffen, plondren,
dooden, Boy die steldt hem alom pal, Boy is meester overal”.
x) Sententie van den generalen Hove van Nederlandt tegens M. C.
de Witt... en M. Jan de IVitt..., Kn. 10408 : deze voorstelling van het
gebeurde als de uitvoering van een volksvonnis is ook karakteristiek. Hierin
ontbreken de onrechtvaardige straffen van Kievit, Van der Horst en Buat
niet, dan: „hebben bestaen de standt van de religie te perturberen, de
Kercke Godts grootelijcks te beswaren en te bedroeven” [aanhaling uit het
vonnis van Oldenbamevelt: Brandt, Historie van de Rechtspleging, 165]
„haerselven gekant hebbende tegen den loffelijcken Huyse van Oranje”;
dan weer over het indringen van onrechtzinnige predikanten, commissanssen-politiek, enz. — Evenzo Kn. 10421 : „Deze witte Duyvelen hadden
het tegen Godts Kerck en Syn Koninckl. [sic] Hoogheyt”.
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de moord in zijn preek de volgende dag als een Godsgericht.
Wraak voor Buat en Van der Graeff, dat stond ook vooraan in
het bewustzijn van de ijveraars.
En met dat alles was onafscheidelijk verbonden: Engeland.
Het protestantse Engeland immers, het land van Karei II, die
de Prins van Oranje als zijn zoon liefhad, die juist openlijk
aan die Prins verklaard had dat hij alleen om de onverdraag
lijke overmoed van die Loevesteiners te vernederen oorlogvoerde.
Aan die valse vorst, die hater van ons volk, offerde de ver
dwaasde menigte de mannen die haar belangen zo trouw tegen
hem hadden gediend. De uitgesneden harten van de gewezen
Raadpensionaris en van de gewezen Gedeputeerde ter Zee
werden door hun beulen naar Engeland verkocht1. Kemachtig
vat de rijmer de volksgevoelens over de slachtoffers samen:
Sy doofden Oranje
En hoonden Brittanje 2.
En wat het allemaal voor de onmiddellijke toekomst beteken
de, zegt, niet minder kemachtig, een ander:
Nu roepen wy luydkeels: Langh leef Oranjes helt,
En die het soo niet meent, die word temeer gevelt3.
Alle openbare reactie tegen de misdaad en de misdadigers
bleef uit, — alleen daarom kon die ruwe stem de regenten doen
sidderen. Maar dat die reactie uitbleef, kwam doordat reeds
van te voren hun zelfvertrouwen door de collusie van Stad
houder en volksbeweging ondermijnd was en ook nu alle pogin
gen tot rechtdoen bij de Prins op onwil stuitten.

1) £e«oor/ogen, R. G. P., II, 186; en Brw. gebr. Van der Goes,
W. H. G., II, 406. Er blijft twijfel mogelijk of dit werkelijk gebeurd is.
Dat het praatje geloofd werd, is al tekenend.
2) Haeghse Nouvelles de Rarité, Kn. 10417.
3) De onvermakelycke wandelingh na den hemel, ofte heU en hemelreys van J. en C. de Witt; Kn. 10407.
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21

Het intimidatie-stelsel; de resolutie van
27 Aug.; de wetsverzettingen; steun voor
P. de Groot’s zending niet het criterium.

Met merkwaardige koelbloedigheid en gebrek aan scrupule
heeft Willem III de moord en de daardoor verspreide schrik ten
behoeve van zijn intimidatie-stelsel uitgebuit, en Fagel, die juist
twee dagen tevoren op zijn aanbeveling door de Staten van
Holland tot Raadpensionaris verkozen was, en die de 23ste
zijn ambt aanvaardde met woorden van bewondering voor zijn
ongelukkige voorganger \ stond hem daarbij met takt terzijde.
De Stadhouder had al dadelijk aan een gedeputeerde van de
Staten gezegd, dat hij betwijfelde of er wel met kracht opge
treden kon worden: „was bij de voomaemste burgers geschiet;
dangereus” 2. En toen de Amsterdamse regering, in grote ge
moedsbeweging, hem kennis liet geven van een daar aan de
Beurs aangeplakt paskwil, waarin uit naam van „de borgers”
fatsoenlijke kooplieden als raden en zelfs schatting aan de ge
trouwe Stadhouder te betalen geëist werd, „opdat hij heer is
en geen knecht”, met de bedreiging dat zij anders „op syn
Haeghs sullen huys houden”, luisterde hij „met wynich atten
tie , verontschuldigde zich met tekort aan gezag en onmoge
lijkheid om de militie te gebruiken en gaf de raad dat men
met de voomaamsten der misnoegden maar een goede overeen
komst maken zou 3.
Te Rotterdam, waar de regering toch al zo zwak stond, was
het spel reeds begonnen. Na de Zondagsrust van de 21ste raakte
de stad de volgende dag aanstonds in handen van de gewa
pende schutterij, waar de burgemeesters alle macht over kwijt
waren. De kapiteins lieten de vroedschap bijeenroepen en over
handigden aan de hulpeloze vergadering — waarbinnen trou
wens enige heren, die steeds met „de muitemakers” in verbin*j Notulen Hop en Vioien, W. H. G., 289.
2) A.w., 288.
3) Bontemantel’s Regeeringe van Amsterdam, W. H. G., II, 182 ; het
pamflet Kn. 10214; ook bij Wagenaar, Amsterdam, I, 637.
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Hing gestaan hadden, nu hun dag zagen komen — een lijst
van twaalf van wie zij ondertekening van een bijgevoegde acte
verlangden (onnodig te zeggen dat Vroesen en Pesser ertoe
behoorden!). Bij die acte zouden zij verklaren ter wille van de
rust af te treden, de Stadhouder verzoekende hun plaatsver
vangers uit de voordracht van dé burgers te benoemen. Terwijl
daarover beraadslaagd werd (de niet op de lijst voorkomende
heren onthielden zich van alle oordeel!), brulde het volk
buiten dat als het nog langer duurde, zij neuzen en oren zouden
komen halen, gelijk de Hagenaars ’s Zaterdags. Er was aan
weerstand geen denken. De kapiteins met enige burgers stelden
vervolgens een lange lijst van geschikte personen op, die door
de overschietende regenten tot een driedubbeltal gefatsoeneerd
en aan de Prins gezonden werd. De 25ste al kwam diens keuze
te Rotterdam aan. Hij dekte dus de gewelddadige omkeer daar
met zijn gezag. Mr. Johan Kievit was de eerste onder de
gekozenen. Leonard van Naarssen en Willem Bastiaans waren
er alle twee bij.
In Dordt, Leiden, Delft, zelfs in het zo trouw Prinsgezinde
Haarlem, overal was er onder de schutterij beweging; op som
mige plaatsen voelde men zich ook door de boeren opnieuw
bedreigd. De 26ste meende toen Fagel dat de tijd rijp was om
van de Staten van Holland een algemene machtiging voor de
Prins tot wetsverzetting los te krijgen. De goede vormen werden
in acht genomen. Gecommitteerde Raden moesten het spits
afbijten; die heren, die zich de 20ste zo onbegrijpelijk slap
hadden gedragen, verklaarden het scheiden van de vergadering
met bezorgdheid tegemoet te zien: dan zouden zij voor de orde
verantwoordelijk zijn en die taak ging hun krachten te boven.
Zij wisten er niets anders op dan dat de Staten de Prins vragen
zouden de gemeente van haar ongelijk te overtuigen, hem tevens
machtigend om, als zo de rust niet te herstellen was, de regenten
die het meest in het oog liepen „op het civilste te disponeren
haer [zich] van de regeringe te ontslaen” x. De nieuwe Raad
pensionaris deelde mee dat hij met Zijne Hoogheid had gespro1)
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ken, maar dat die zich niet had willen uitlaten [was het nodig,
waar de Rotterdamse gebeurtenissen zo duidelijk spraken?]; hij
was gereed te doen wat de heren Staten dienstig zouden oor
delen [behalve met kracht tegen de ordeverstoorders optreden];
en hij meende ondertussen „ dat veel regenten tot haer onschuld
verdaght wierden gemaeckt” *. Het kostte de heren nog heel wat
moeite eer ze zich zo onvoorwaardelijk in Z. H.’s handen stelden.
Maar Fagel dreigde op de vriendschappelijkste manier dat het
„nogh beetter is een informaliteyt te passeren als dat de gemeynte selve ordre moet stellen”, en zo kwam dan de 27ste de
resolutie tot stand, waarbij de Prins gemachtigd werd om in
steden waar „diffidentie” of „murmuratie” bestond, op het
verzoek van de stadsregering, of van de burgers, of zelfs uit
eigen beweging, pogingen te doen de burgers van de ongegrond
heid van hun misnoegen te overtuigen en bij falen daarvan
de door dat misnoegen getroffen regenten „te persuadeeren,
disponeeren en des noods te obligeeren” tot aftreden; zonder
dat daardoor hun goede naam gekrenkt zou zijn, de Prins ver
zocht wordende de aldus getroffenen in zijn bescherming te
nemen 2.
Nu was er geen houden meer aan. Achtereenvolgens werd in
de ene stad na de andere de tussenkomst van de Prins ingeroepen
en een aantal heren ontslagen en door anderen vervangen.
Soms gebeurde dit onder de druk van een wezenlijk gevaarlijke
volksbeweging zoals te Rotterdam; te Gouda nam de vroed
schap het zwaarwegend besluit nadat niet meer geschied was
dan dat onbekenden ’s nachts een lijstje met namen van onge
wenste regenten bij een burgemeester onder de deur hadden
geschoven. Men zou verkeerd doen met te menen dat werkelijk
overal de burgerij aaneengesloten tegenover haar overheid stond.
Als een vroedschap onderling samenhing, beschikte zij in de
meeste plaatsen over aanzien genoeg om zich te handhaven. De
zaak is maar dat bijna overal in haar eigen midden, behalve
enige wezenlijk benauwden, een groep was die kans zag door
middel van de Prins het heft in handen te krijgen.
*)
*)

Notulen Hop en Vivien, W. H. G., 197.
Resolutiën Holland.
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In Amsterdam blijkt dat uit de aantekeningen van Bontemantel met verrassende duidelijkheid. Het zenden aan de Prins
van het paskwil van de 23ste Augustus was volgens deze al
volslagen onnodig geweest; zo’n stuk was immers maar het
werk van „eenich rapailje”. De grote moeilijkheid te Amsterdam
was het werken van Valckenier, die brandde van begeerte om
zich over zijn nederlaag van anderhalf jaar tevoren te wreken.
Toen kwam in ’t begin van September Van Beveming in de
stad en bleek zijn aanvankelijke weerzin tegen het gebruiken
van het canaille volledig overwonnen te hebben: „desen favoridt
van Sijne Hoocheyt” toch waarschuwde, volgens wat Bontemantel later vernam, zijn verwant burgemeester Hooft dat de
Prins niet rusten zou tot de regering ontslag genomen had: ze
zouden zich spiegelen aan het voorbeeld van Den Haag. Op
straat kwam „het grauw” een paar keer tot schelden of stenen
gooien; burgemeester Van de Poll werd — ten onrechte —
uitgemaakt voor een verrader die op het eind van Juni de stad
had willen overgeven. En zo deden burgemeesteren 5 Septem
ber — vóór er van ernstige beroering onder de burgers sprake
was — het voorstel gezamenlijk ontslag aan Zijne Hoogheid
aan te bieden. Pensionaris Hop (wiens kranig optreden in de
Staten op 25 en 27 Juni men ach herinnert) weigerde „na lange
en gealtereerde, ja schryende reeden”, die boodschap over te
brengen; hij vond de lafheid te groot: ,, „ick weet niet wat de
Heeren beginnen..., daer haer achtbaerheyt by de burgerij
noch in groot respect is: de regeeringe soo over te geeven en
can noch en sal niet te verantwoorden weesen”, en wierde
het gemoet soo vol, dat niet meer conde spreecken”.
Pas nu kwam er wezenlijk beroering in de stad, maar de
vergadering die op de Doelen bijeenkwam en zich gedroeg als
de burgers vertegenwoordigende, was maar een samengeraapt
troepje, die bij de bevolking alle gezag misten en naar wie de
Prins evenmin luisterde; want uit de voordracht die zij (veelal
tot hilariteit van de Amsterdammers) opmaakten, nam hij er
voor de zestien nieuwe regenten die hij benoemde maar éen!
1)
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Ja, er roerde ach een tegenbeweging: veel schuttersvendels
begonnen te vergaderen om requesten voor het behoud van
ontslagen heren op te stellen. Er werd schande van gesproken
dat heel de verandering wel het werk van Valckenier leek te
zij11» want dat de getroffenen precies diegenen waren die in
Februari 1671 tegen hem gestemd hadden.
Een bitter Aangeplakt biljet1 gaf als „redenen waarom eenige
heeren uyt de Magistraet der Stadt Amsterdam gedeporteerd
sijn bij de naam van Van der Poll: „omdat hij heeft geprotesteert tegens het overgeven van ’t landt”. Van verscheiden andere
slachtoffers werd hetzelfde gezegd, en van nog meer kon het
gezegd zijn; bijvoorbeeld van Bontemantel. Wij kunnen het
geval ook omdraaien en opmerken dat de man die de 26ste
Juni gemompeld had „beter een half ei dan een lege dop” 2,
na de verandering nog zo goed vroedschap was als ervóór!
Maar deze waarneming blijft niet tot Amsterdam beperkt.
Het nieuwe regiem zou met een strikt onderzoek naar de gedra
gingen in Juni ook slecht uitgekomen zijn. Wij hebben gezien 3
hoe te Rotterdam, op het heetst van de eerste beroering, alle par
tijschap in de vroedschap tot zwijgen kwam toen het erom ging
Pieter de Groot ervan te weerhouden zijn zending in arren
moede op te geven. En neem Leiden. Daar zeiden de ontevreden
burgers 30 Augustus 4 het gemunt te hebben op diegenen onder
de magistraat die „van de Arminiaanse en Loevesteinse factie
waren, en liever Frans dan Prins”, en die „daarom ... de voor
naamste oorsaken waren dat Pieter de Groot naar den Koning
van Vrankrijk was afgesonden”; met voorts allerlei bizonderheden daaromtrent, waarvan wij weten dat zij kant noch wal
raken. En zo weten wij ook, dat waarlijk geen Loevesteiner
maar de pensionaris Burgersdijk in de kritieke dagen op het
eind van Juni de grote drijver onder de defaitisten geweest
was; welnu, ook Burgersdijk overleefde lustig de verandering.
De zending van Pieter de Groot had alle dienst gedaan om de
2)
®)
*)

Knuttel 10561.
Vgl. hiervóór, 457.
Zie hiervóór, 468.
P- Valkenier, ’t Verwerd Europa, I, 743.
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gemeente roerig te maken. Maar het criterium in September
was heel wat anders. Het was of men al of niet bereid was de
Prins blindelings te volgen.
Blindelings te volgen in de grote zaken die hem interesseerden.
Daartegenover liet hij aan de op het kussen blijvende heren
(overal een meerderheid, soms een grote meerderheid) met de
nieuw benoemde (zelden ware volksmannen) de stadszaken net
zo volledig over als de regenten die voorheen bestierden. Een
eigenaardig geval was Haarlem. Hier hadden schutters en burgergecommitteerden de regering met geweld tot aftreden ge
dwongen, en onder een volmaakt revolutionair bestuur wachtte
de stad de beschikking af, die enigen vol vreugde van hun
geliefde Stadhouder waren gaan vragen. Maar de Haarlemse
heren waren in het oog van Willem III heel wat anders dan
de Rotterdamse: zij hadden hem immers ter Statenvergadering,
zeker in overleg met Fagel, steeds trouw gediend. De burgervreugde was van korte duur. Heel de Haarlemse regering werd
hersteld: slechts éen regent bleef daar ontslagen. En feitelijk
voeren de burgers niet beter in de steden waar het regentenpersoneel vernieuwd werd. Soms bleken de nieuwe heren (zoals
bijvoorbeeld Kievit en rijn kornuiten te Rotterdam) grote
knoeiers; en democratische opwellingen die hier of daar van de
nieuwe staat van zaken iets verwachtten, kwamen bedrogen uit:
rij vonden bij de Prins geen belangstelling meer nu hij een
volgzame Staten van Holland verkregen had — voor het ogen
blik, want de tijd zou leren dat de oude tegenstelling zich op
deze wijze niet voorgoed onderdrukken liet.
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BESLUIT
Tweede zending van Van Reede (Sept.
’72) > ’74, ’88: met Willem III triom
feert Oranje over Stuart; weldaad het
land in 1672 door Willem III bewezen;
noodlottige nawerking op de binnen
landse verhoudingen.
Willem II beheerste de Republiek. Hij heeft zijn macht over
haar niet behoeven te gebruiken voor een smadelijke overeen
komst met Engeland. De afwijzing die Dr. Rumpf omstreeks
midden Augustus van Karei II als antwoord op de zeven punten
meegekregen had, betekende, zei ik hiervóór *, nog geen afbre
ken van de onderhandelingen. Wel nam Willem III vooreerst
een afwachtende houding aan, maar na ontvangst van lange
pressende brieven van Sylvius, en zelfs van Karei II zelf, zond
hij in September Van Reede nogmaals over en liet hem het
aanbod van de zeven punten herhalen.
Dit was toch een uitzichdoze politiek. Halewijn, die een paar
dagen na de moord op de De Witten in de Staten van Holland
verslag over zijn vruchteloze Engelse zending had uitgebracht,
berichtte geheel naar waarheid dat men daar van de oorlog
voordeel bleef verwachten: men leefde er goedsmoeds in de
overtuiging dat Engeland „een wereld apart” was en wilde in
de ondergang van ons land niets dan de ondergang van een
handelsconcurrent zien. Op dat insularisme waren Van Beuningen’s welsprekende vertogen zogoed als al ’s Prinsen pogin
gen om wantrouwen tegen Frankrijk te stoken afgestuit en
bleven zij afstuiten. „In Engelandt”, zei Halewijn, „sijn de
mesures inconstant, maer hardtnekkig tot suppressie van desen
staet” 2.
1)

Blz. 507.

2)

Notulen Hop en Vivien, W. H. G., 289 vlg.
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Men kan toch begrijpen dat Willem de hoop niet verloren
gaf, als men de brieven leest die hij uit Engeland ontving. De
bezorgdheid voor zijn persoon en positie, die zowel Sylvius
(eerbiedig) als Karei (hartelijk) hem vooral na de moord op
de De Witten betuigden, zal hem wel tamelijk koud gelaten
hebben. Hij had de volksbeweging zo in de hand: dat dat
onstuimige gepeupel zich tegen hem zou keren, vreesde hij
in weerwil van die waarschuwingen niet. Hij heeft dan ook
zeker de behoefte niet gevoeld aan de nabuurschap van Engelse
garnizoenen in pandsteden om hem in geval van nood tegen
zijn binnenlandse tegenstanders te beschermen, zoals Sylvius
hem dat zo verleidelijk voorstelde. Maar het feit alleen van
dat herhaalde aandringen, vooral toen hijzelf een tijdlang ge
zwegen had, moet hem hebben doen denken dat de Engelsen
begonnen te wankelen.
Inderdaad was de positie snel aan het veranderen. Na Bran
denburg had nu ook de Keizer zich voor een verdrag laten
vinden, en hoewel de nieuwe vijanden aarzelend bleven optre
den, de Fransen begonnen zich in hun verbindingslijnen langs
de Rijn al zo bedreigd te voelen, dat zij op het eind van Augus
tus Brabant ontruimden. Bovendien: Karei had nooit een lang
durige oorlog verwacht of gewild; het falen van de eerste aanval
bracht hem voor onberekenbare bezwaren en gevaren van de
kant van zijn eigen Engelse opinie.
En toch, aan een zich losmaken van Frankrijk was de Engelse
regering nog niet toe. Toen Van Reede niets anders dan de
reeds verworpen zeven punten bleek te kunnen aanbieden,
ontstak de Koning in woede. „S. Ma*.” (aldus tekent Van Reede
zelf op x) „voer seer hevich uyt tege S. Ho*, ende seyde, al lang
gemerkt had syne goetheyt by sijn neef gemepriseert wiert, doch
dat hij nu al had gedaen wat hy kost [kon] ende dat sijn neef
het nu t’enemael uyt sijn macht stelde van hem enigen dienst te
kunnen doen; ende te meer ick wilde excuseren, te meer hij
fulmineerde, gebruykende selver dese woorden: „Ick most een
1) Gepubliceerd door Mej. Dr. E. H. Korvezee, in Bijdr. Vad. Gesch.,
VI, VII, 947-
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beest of een geck sijn, indien ik sulke praetjens geloofde, en sie
wel dat het maer tricke [tricks; werd het gesprek dus in het
Engels gevoerd ?] sijn om mijn op te houden ende ondertusschen
tijt te winnen”.” In ’s Konings omgeving oordeelde men even
eens dat zo’n leeg aanbod moest voortkomen „ofte uyt ignoran
tie of uyt malitie, en was meer apparentie tot de laetste, want
dat sy van het eerste andere blyken hadden gesien”. Arlington
schijnt ten slotte de afgezant nog gewaarschuwd te hebben 1
dat de Prins zich niet zou inlaten met de Engelse oppositie, die
zich soms al tegen de oorlogspolitiek begon te keren.

Ik ben op het punt gekomen waar ik mijn onderwerp wilde
brengen en vanwaar ik het geheel van mijn relaas kan overzien
om met nog een enkele beschouwing te besluiten.
Niet dat er met die tweede zending van Van Reede opeens
een nieuwe toestand intrad. De overgangen zijn in het leven
altijd geleidelijker en gaan onder een veelheid van voor het oog
verwarrende bizonderheden schuil. De verhouding tussen
Willem III en Karei II werd niet afgebroken, zij vergleed;
maar zij vergleed zo dat zij iets radicaal verschillends werd
van wat zij geweest was, en daarvan zijn nu de tekenen duide
lijk. De Prins was dat kleine Prinsje niet meer, waardoor Karei
zich verbeeld had de Republiek te kunnen omverwerpen. Men
begon in Engeland iets te begrijpen van de stalen kwaliteit
van die persoonlijkheid. Willem antwoordde op ’s Konings boos
heid wel met grote smart en verzekeringen dat hij ter wereld
niets hoger schatte dan zijn goede gezindheid; aan Arlington,
terwijl hij de aantijging omtrent verstandhouding met de oppo
sitie ver van zich wierp, zelfs dat de Koning geen trouwer
dienaar van zijn belangen bezat dan hem (een verwonderlijke
uiting van de Stadhouder-Kapitein-Generaal ten opzichte van
X) Dit blijkt uit Willem’s antwoord aan Arlington: facsimile bij Japikse,
Prins Willem III, I, 238. Wanneer Karei zelf van „vele quade geïntentioneerde” spreekt, door wie de Prins zich niet moet laten misleiden
(■B• V- G., t.a.p.), geloof ik niet (Japikse, a.w., 237) dat hij doelt op
kwaadwilligen in Engeland, maar in Nederland: Van Beuningen b.v.
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’s lands openbare vijand!). Maar in diezelfde brief aan Arlington liet hij even de tanden zien. Arlington had aan Van Reede
te verstaan gegeven dat de Prins wel oppassen mocht dat als
hij zo ongezeggelijk jegens de Koning bleef, het Nederlandse
volk hem niet evenals de De Witten aan stukken scheurde.
„Denk niet dat uw bedreigingen mij verschrikken, ik ben van
nature niet erg vreesachtig”, zo eindigde de Prins zijn kort
briefje als met een hand op de degen.
Ook in de brief aan de Koning stond een zinsnede die te
denken moest geven. „Het hangt niet van mij alleen af Uwe
Majesteit te geven wat zij verlangt”.
’t Was een haast lachwekkende positie waarin de Engelsen
zich bevonden, die hun gunst en hun redding almaar afgewezen
kregen, terwijl zij al lang niet meer verhelen konden dat het
voor henzelf een levenskwestie was om op die manier te mogen
begunstigen en te redden! De kracht door die jongeman in
zo wanhopige omstandigheden tot hun stomme verbazing aan
den dag gelegd, was in de eerste plaats de kracht van een
karakter. Wij hebben in de binnenlandse partijverhoudingen
dat karakter niet van zijn aangenaamste kant leren kennen.
Maar in de verhouding tot zijn oom, die zovelen van zijn raad
gevers, Engelsen en Nederlanders, in geen andere dan voor ons
gevoel stuitende dynastieke termen zien konden, stond zijn
ingeboren fierheid Willem III goed te stade. Zij deed hem
zonder aarzelen passen voor een ontwikkeling die tot niets
anders dan vazalliteit voor hemzelf had kunnen leiden, ’t Is
waar dat de aanbieding van de zeven punten in mindering van
die bewondering komt. Maar het overheersende feit blijft toch
dat hij zich in Juli niet van de ontsporing van het nationaal
gevoel, die de menigte weerloos tegenover de Engelse aanslagen
stelde, bediend had — hoe onscrupuleus hij ze vervolgens ook
tegen onwelgevallige regenten gebruikte — en dat hij ook nu
weer duidelijk zei zonder de Staten niets te kunnen. Karakter
gaf hem de moed tot die keuze, en als hij nu meer kon zijn
dan een klein Prinsje, werktuig van de Engelse politiek, was
het doordat hij zijn belangen aan de Nederlandse had ver
bonden.
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Voor het land was dat in de gevaarlijke crisis die het doormaakte, van onschatbare betekenis. Willem III heeft de diepe
partijverdeeldheid, die zo’n zwakheid bleek, niet geheeld; dat
kon ook nauwelijks. Maar hij heeft door de ene partij tijdelijk
buiten gevecht te stellen vastheid van leiding, hoe dan ook,
mogelijk gemaakt. Tegelijk heeft hij, handelend als practisch
staatsman, met een fijn gevoel voor het mogelijke, genoeg
respect voor de overgeleverde staatsvormen betoond, genoeg
hulp gezocht ook bij vooraanstaande figuren van het oude
regiem, om de ontwikkeling niet gewelddadig te verstoren. Had
hij met dieper of verder constitutioneel inzicht de ongelukkige
staatsinrichting niet meteen grondiger kunnen verbeteren? Hij
had werkelijk met de ogenblikkelijke noden de handen vol, en
het is roem genoeg dat hij de Republiek over de buitenlandse
gevaren heeft weten heen te helpen zonder ten slotte zelfs de
offers te hoeven brengen die hij in de zeven punten aan Karei II
had voorgespiegeld.
Want door enkel maar vol te houden (wat zonder zijn sym
bolische naam en vaste geest dat verdeelde volk bezwaarlijk
gekund had), door de kust met De Ruyter’s hulp, eendrachtig
samenwerkend zelfs weer met Comelis Tromp, manmoedig te
verdedigen, en door raak toe te slaan zodra de bondgenoten
van buiten het Franse leger op ons grondgebied wezenlijk be
narren gingen, heeft hij, en hebben de Staten, de situatie
geschapen waarin Karei II het spel niet langer volhouden kon.
In 1674 moest die in weerwil van al zijn voornemens toch een
vrede zonder Frankrijk sluiten, en al was het een vrede waar
de Republiek zwaar voor betalen moest, van Oranje’s soeve
reiniteit, pandsteden, tribuut voor de visserij of afstand van
Suriname was geen sprake.
Hoe leken toen de proporties en de rollen van oom en neef
verwisseld. De grote tegenstander van Lodewijk XIV, de held
van het Protestantisme was Willem III geworden, ook in de
ogen van de Engelse oppositie, en met haar hulp kon hij pogen
om eindelijk de politiek van samengaan tegen Frankrijk — de
politiek van Temple en van Van Beuningen — aan Engeland
op te leggen. In 1677 dacht zijn oom hem nog vast te leggen
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door een huwelijk; maar dat droeg enkel bij om in 1688 op
die grondslag Oranje over Stuart te doen zegevieren, en het
was een zegepraal waarin de Nederlandse staat deelde, al is
hij het ten slotte geweest die het gelag betalen moest.
Zo lange gevolgen, en door de bijmenging van andere fac
toren en vooral van die van persoonlijkheid onberekenbare, had
de dynastieke verbintenis van 1641.
Maar hoe diep werkte zij ook in onze binnenlandse verhou
dingen na. Wat wij er daar van gezien hebben, is weinig ver
kwikkelijk. De vervreemding van Frederik Hendrik van de
Staten van Holland, Willem U’s strijd met hen, die zonder zijn
vroege dood wel op het binnenhalen van Frankrijk aan de kant
van Oranje uitgelopen zou zijn, de denationalisering van Oran
jehof en Oranjepartij die zelfs na de dood van de Prinses Royaal
bleef nawerken, de verdachte betrekkingen die tot hoogverraad
leidden, — als men zich dat alles nog eens voor de geest haalt,
dan zal men de weldaad die Willem III ons bewees door dwars
tegen de neiging van de jongelieden die hem omgaven en de
blinde opwinding van de menigte in, jong als hij zelf was, zijn
verbondenheid met de Nederlandse staat tegenover Engeland
te herstellen, niet hoog genoeg kunnen aanslaan. En toch, wat
heeft ook zijn misbruiken van de naam van zijn oom Karei
tegen de regenten die de nationale zaak naar hun beste weten
hadden voorgestaan, een slechte herinneringen nagelaten! Wij
weten nu dat zijn tegenstanders de waarachtige verdiensten
van zijn houding in de kritieke ogenblikken van 1672 miskend
hebben. Maar niet alleen kon het na de ervaringen met zijn
grootvader, zijn vader, zijn moeder en zijn dienaren niet anders
dan dat zij hem wantrouwden, hijzelf gaf hun alle aanleiding
om te knarsetanden van ergernis en woede.
De nauwe verbinding van Oranje met Engeland, door hem
zelf met zijn eigen huwelijk in 1677 nog aangehaald, in 1734
onder invloed van zijn traditie door zijn nazaat Willem IV
nogmaals aangeknoopt, heeft op de partijverhoudingen in de
Republiek een noodlottige invloed geoefend en zij heeft ook de
internationale positie van het land, al kon die ze in zijn tijd tegen
Frankrijk niet missen, op den duur als met een zwaar servituut
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belast. Het element van dynasticisme dat zich van den beginne
af daarmee vermengde, de partijhartstocht die over en weer
opgewekt werd, hebben de bewegingsvrijheid van de Neder
landse staat ingekort en ten slotte die blinde verwarring helpen
aankweken waarin de oude Republiek te gronde is gegaan.
De pamfletschrijver die meende dat hij in 1672 het grondsop
van Willem U’s huwelijkskelk smaakte x, zag waarlijk de toe
komst al te licht. Meer dan een eeuw later schreef Van der
Capellen tot de Poll dat alle rampen die ons vaderland hebben
getroffen, het naaste gevolg waren van die heilloze echt2. Een
uitspraak die in haar simplisme doet glimlachen. Maar aan de
ene kant komt toch tegen de achtergrond van mijn verhaal de
achttiende-eeuwse partijstrijd begrijpelijker uit; en aan de
andere kant doet een herinnering aan de verbittering waarmee
in de volheid der tijden Oranje en Engeland samengevat zouden
worden, de diepe betekenis van deze episode beter verstaan.

*)
2)

Vgl. hiervóór, 514.
Aan het volk van Nederland, 1781.
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LIJST VAN AFBEELDINGEN
WILLEM II EN ZIJN BRUID
in 1641; naar de schilderij van Van Dijck in het Rijks
museum
.......... tegenover de titel
SIR GEORGE DOWNING
naar een schilderij in het bezit van Mr. Grenville Winthrop,
New York.....................................................tegenover blz. 1
HENRIETTE MARIE
met een dwerg; omstreeks 1630; naar de schilderij van Van
Dijck, in het bezit van de Earl of Northbrook
tegenover blz. 14
FREDERIK HENDRIK
omstreeks 1640; naar de schilderij van Gerard Honthorst in
het Oranje-Nassau-museum, Den Haag tegenover blz. 43
WILLEM FREDERIK
omstreeks 1655 ; naar de schilderij van Wijbrandt de Geest in
het Oranje-Nassau-museum, Den Haag tegenover blz. 127
AMALIA VAN SOLMS
naar de schilderij van Govert Flinck, gedateerd 1652, in het
Rijksmuseum
.....................................tegenover blz. 180
DE GRAAF VAN ARLINGTON
(met litteken uit de burgeroorlog) ; omstreeks 1665; naar
de schilderij uit de school van Lely, in de National Portrait
Gallery
............................................... tegenover blz. 285
HIERONYMUS VAN BEVERNING
omstreeks 1680; gravure van Blooteling naar de schilderij van
Maes; Latijns lofdicht van Broukhusius tegenover blz. 297
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JOHAN DE WITT
in 1665; naar het borstbeeld van Artus Quellinus in Dordrechts Museum....................................tegenover blz. 355
KAREL II
naar het borstbeeld van Honoré Pelle, gedateerd 1684, in
het Victoria and Albert Museum, South Kenangton
tegenover blz. 413
WILLEM III
omstreeks 1675; gravure van P. Schenck, in ’s Rijks Pren
tenkabinet te Amsterdam......................... tegenover blz. 464
COENRAAD VAN BEUNINGEN
omstreeks 1670; naar de schilderij van G. Netscher in het
Rijksmuseum
......................................... tegenover blz. 475

De kaart van de Noordzee op het schutblad is afkomstig uit
de Zee-atlas van Goos, 1675.
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GECITEERDE PAMFLETTEN
Knuttel 5252 (blz. 38), 6375 (58), 6376 (58), 7040 (77),
7251 (19, 125), 7253 (124), 7256 (19, 80, 124), 7344 (125),
7439 (*38), 7446 (125), 9068 (258, 275), 9069 (258), 9070
(258), 9071 (258), 9125 (464), 9330 (338), 9339 (338),
934i (338), 939i (274), 9398 (271), 9559 (272), 9662
(34i vlg., 380), 9675 (82, 381 vlg.), 9763 (380), 9962 (425),
9964 (434). 9987 (45°). 9968 (435)» 9975 (437 vlg.), 9978
(437 vlg.), 10008 (438), 10014 (438), 10045 (443), 10140
(492), 10149 (493)» IOI53 (500 vlg-). 10213 (500 vlg.),
10224 (489. 502), 10231 (513), 10236 (441, 500), 10266
(502), 10281 (489, 512), 10292 (514), 10311 (363), 10319
(383. 449. 5*7). I0333 (383, 427), 10341 (515, 521), 10346
(498), 10354 (514), 10366 (519), 10381—3 (449, 489, 512,
5I8). 10386 (432, 441, 445, 499, 513), 10387 (499, 513,
515 vlg-). I04°3 (523). 10407 (524), 10408 (523), 10417
(524), 10421 (523), 10429 (498), 10440 (519), 10453 (513),
I0454 (5l8), 10458 vlgg. (452), 10466 (494), 10473 (502),
io498 (453. 489. 522), 10561 (529), 10562 (214), 10565
(501), 10566 (501).
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Johnson, Samuel — (Samson is een drukfout), lid v. h. hof v. d.
Koningin van Bohemen, 19 n.
J o n g e s t a 1, A. P. —, gedep. ter St. G. voor Friesland, buitengewoon
gezant in Engeland, 123, 126, 146, 154, 158, 230.
J o r i s s e n, Th. —,93, 177.
J u a n, Don —, Regent van Spanje, 171.
J u n i u s, predikant te Amsterdam, 143 n.
Karei I, Koning van Engeland, 2, 4, 6—14, 17, 19—61, 70, 72, 90, 240.
Karei II, eerst Prins van Wales, dan Koning, 25, 26 n., 42, 47, 49,
51 en vervolgens passim.
Karei de Grote, 169.
Karei Lodewijk, Keurvorst van de Palts, zoon van de Winterkoning,
105 n.
Keizer, Leopold I van Habsburg, 169, 295 n., 366, 370, 402, 407, 437,
474. 478, 532Kerckhove Johan Polyander van den —, theologisch hoogleraar te
Leiden, 15.
------ , Johan van den —, genaamd Polyander, heer van Heenvliet, zoon
van de voorgaande, 7 vlg., 15, 20 n., 22 n., 24 vlgg., 28 vlg.,
31 vlg., 34, 42, 52, 54 n., 69 n., 87, 89—94 vlgg., 129 vlg.,
143 vlg., 172, 175 vlgg., 182 n., 199.
------ , Van den —, Baron Wotton of Marley, zoon van de voorgaande,
26 n., 212 n., 257, 288, 356.
Kérouailles, Louise de —, minnares van Karei II, 413.
Keulen, Aartsbisschop-Keurvorst van —, Bisschop van Luik, 437.
K e y s e r, Nanning —, Hoorns regent, 82, 84 n.
Kievit, Johan —, Rotterdams regent, 296, 300, 303, 318, 328—333,
335. 339. 34». 343. 347. 349. 353. 356—363 passim, 398, 467,
493 vlgg., 508, 512, 522 vlg., 526, 530. Bij 356: Ofschoon
d’Estrades en Aitzema beweren dat K. bij verstek ter dood ver
oordeeld werd, was het vonnis slechts wat in de tekst wordt ver
meld : A. R. A.
Killigrew, zie Nassau-Zuylestein.
Kinschot, R. van —, 328 n., 341 n.
K n u ij t, Johan de —, gedep. ter St. G. voor Zeeland, 28, 45, 48, 118 n.,
145Koningin-Regentes van Frankrijk, Anna van Oostenrijk, 44.
Kortenaer, E. M. —, admiraal, 253.
Langen, Rudolf van —, gedep. ter St. G. voor Overijsel, 279.
L a n t m a n, Ds. —, predikant in Den Haag, 272.
Land, William —, Aartsbisschop van Canterbury, 11, 19 n.
Lauderdale, John Maitland Graaf van —, minister van Karei II,
387L e d i s o n, Cha. —, schuilnaam voor Sir E. Nicholas, 80 n.
Leeuwen, Diederik van —, burgemeester van Leiden, 461.
Leicester, Robert Dudley, Graaf van —, 104, 195.
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L i o n n e, Hugues de —, Frans staatssecretaris, 254 n., 257 n., 268, 306,
312, 332 n., 403 n.
L i p s i u s, Justus —96.
L i s o 1 a, Vrijheer van —, 349 vlg., 366, 369, 402, 437.
LodewijkXIII, Koning van Frankrijk, 4, 7, 23.
Lodewijk XIV, zoon v. d. voorgaande, 210, 223 en v.v., 241 vlgg.,
245, 251 en vervolgens passim.
Lotharingen, Karei IV, Hertog van —, 45, 52.
Louise Henriette, Prinses van Oranje-Nassau, dochter van Frederik
Hendrik, later Keurvorstin van Brandenburg, 25, 42, 47, 62(?),
89, 286.
L o u v o i s, Frangois Michel de Tellier, Markies van —, 444 n., 454,
459, 486.
Ludlow, Edmund—-, 107, 112.
Mac Dowell, resident v. d. Koning van Schotland in Den Haag,
85, 141, 143, 342. Vgl. Brieven van De Wilt, IV. H. G., III, 233.
M a e s d a m, Frederik van Dorp, Heer van —, lid v. d. Holl. Ridder
schap, 458.
Maria de Medicis, Koningin-Moeder van Frankrijk, 7, 10, 12 vlg.
Maria of Mary Stuart, oudste dochter van Karei I, „de PrinsesRoyaal”, Prinses van Oranje, 1, 10, 12 en vervolgens tot 206
passim, 239, 287, 319.
Maria Theresia, gemalin van Lodewijk XIV, dochter van Philips IV,
243» 251- .
Masamiello, leider van de Napolitaanse opstand van 1647, 513.
Mathenes, Jan van —, lid v. d. Holl. Ridderschap, 34.
M a s s e y, Edward —, maj.-gen., presb. royalist, 129, 141 Vlgg.
Mauregnault, Johan de —, Middelburgs regent, 117 n. vlg.
M au rits, Prins van Oranje, Stadhouder enz., 2, 4, 5, 82, 97, 377, 517.
Maurits, zie Bohemen.
M a u r i t s (Johan —), Graaf, later Prins —, zie N a s s a u.
Mazarin, Kardinaal, Eerste-Minister van Frankrijk, 43 vlg., 51, 78,
92 vlg., 133 vlgg., 163, 168, 173, 210, 222.
Meerman, Johan —, Leids regent, 358, 367, 435 vlg.; Fagel’s opmer
king 512 doelt blijkbaar op een rapport van M. reeds 24 Juni in
de St. v. H. voorgelezen, Notulen Hop en Vivien, W. H. G., 126.
M e w s, Dr. —-, kapelaan v. h. Eng. gezantschap te Breda, 358.
M e y, Ds. I. de —, predikant te Middelburg, 382 vlg.
Middleton, Sir Thomas —, (vermoedelijk dezelfde die in 1651 vol
gens Gardiner, Commonwealth and Protectorate, II, 37, Karei II
bij een ander plan teleurgesteld had), 148 vlg., 169.
M i 1 e t, agent v. d. Prinses-Douairière, 237.
Milt on, John —, 81.
Molewater, „een comies van Kievit” (volgens de Hollandsche Mercurius, XIII, 130), 328 n.
M o n k, George —, generaal, 183, 325 vlg.
Montbas of Mombas, Jean Barton Markies de —, Staats officier,
443. 468, 490.
Monterey, Don Juan Domingo de Zunigu y Fonseca, Graaf de —,
goeverneur v. d. Spaanse Nederlanden, 420, 437, 485.
Montrose, James Graham, Graaf van —, Schots royalist, 44, 61, 64
vlg., 67 vlgg., 72.
M o u 1 i n, P. du —, 353 n.
M u 1 e r t, Jhr. B. J. —, lid v. d. Ridderschap van Overijsel, 75.
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M u s c h, Cornelis -—, Griffier v. d. St, G,, 29, 71, 287.
------ , Elisabeth —, zie mevrouw BuaL
M ij t e n s, Jan —, schilder, 89 n.
Naarssen, Leonard van —, Rotterdams burger, 466 vlg„ 469 vlg.,
492, 526.
Naeranus, Isaac en Johannes —-, uitgevers te Rotterdam, 359, 514 n.
Nassau, (Johan) Maurits, Graaf, later Vorst (Prins) van —, „de Bra
ziliaan”, Staats legeroverste, 190, 206, 269, 282, 290, 313, 317
vlg., 362, 422, 465.
——-, Prinses van —, zie PrinsesrGoevemaiïte.
Nassau-Beverweert, Lodewijk van N., Heer van B., 11, 63 n. vlg.,
91, 131 n., 136, 143, 190 n., 193, 195, 198 n. vlg., 206 vlgg.,
220,258,379,412,
------ , Freule van —, dochter v. d. voorgaande j zie Lady Arlington.
N a s s a u - O d ij k, Willem Adriaan van N., Heer van O., zoon van
Beverweert, sedert 1668 vertegenwoordiger v. d. Eerste Edele van
Zeeland, 296, 314, 316, 334, 379, 381 vlg., 385, 388, 396, 409,
412, 418, 454, 459, 480 vlgg.
Nassau-Ouwerkerk, Hendrik van N., Heer van O., zoon van
Beverweert, 258, 296, 412.
Nassau-Zuylestein, Frederik van N., Heer van Z., 177, 202, 212,
233 n-> 239, 256 vlg., 288, 308, 314, 319 vlg., 322 vlg., 332, 339,
412, 414; ,
------ , Mary Killigrew, Gravin van —, vrouw v. d. voorgaande, 177 n.,
257, 322.
Nederhorst, zie Reede.
Nicholas, Sir Edward —, raadgever van Karei II, 53, 80 n., 86, go,
93 n., 105 n, vlgg., 113, 126, 129 vlgg., 134, 141, 143 vlg.,
154 n. vlg., 169 n., 173, 214 n., 230 n., 235 n.
N i e r o p, Albrecht van —, lid v. h. Hof van Holland, 336.
Nieuwpoort, Willem —, Schiedams regent, buitengewoon gezant in
Engeland, 123, 145, 147, 151, 156 vlg., 159, 164.
N o o r d w ij k, Wigbold van der Does, Heer van —, lid v. d. Ridderschap
van Holland, 199.
N y p h o, Engels agent te Antwerpen, 311.
O b d a m, Jacob van Wassenaer, Heer van —, lid v. d. Ridderschap van
Holland, lt. adm. van Holland, 138, 253, 260, 422.
------ , vermoedelijk Jacob —, zoon v. d. voorgaande, lid v. d. Ridder
schap van Holland, 412.
Oldenbarnevelt, Johan van —, 97, 514, 523 n.
------ , Reinier van —, Heer van Groeneveld, zoon van Johan —, 452 n.
------ , Willem van —, Heer van Stoutenburg, zoon van Johan —,
452 n.
O r 1 e a n s, Henriette, Hertogin van —, „Madame”, dochter van Karei I,
403, 409.
O r m o n d, James Butler, Markies, later Hertog van —, 60 vlgg., 68,
113, i«9 n., 299 n., 307 n., 412.
Ossory, Thomas Butler, Graaf van —, zoon van de voorgaande, 412,
418.
O u d a e n, Joachim, Rotterdams Remonstrant en dichter — 514 n.
O u d a r t, Nicolaas —, secr. v. d. Prinses Royaal, lid v. d. Raad van Z. H.,
180, 199, 205, 208, 266 vlg., 288, 309, 319, 366 n.
P a e t s, Adriaan —, Rotterdams regent, 490.
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P a 11 a n t, A. van —, Heer van ’t Hampt, gedep. ter St G. voor Over
ijssel. 279.
Palts-Neuburg, Hertog van —, 876 n.
Pauw, Adriaan —, Heer van Heemstede, Raadpensionaris van Holland,
55. 72, i 15. «i8, 121 vlg., 176 n.
------ , Diederik —, Heer van Rijnenburg enz., gehuwd met de weduwe
v. d. Griffier Musch, dochter van Oats, 303.
P e 1 n i t s, G. B. Baron —, Staats ritmeester, 8a.
P e r c y, Lord —, 90.
Perre, Paulus van de —, gedep. ter St. G. voor Zeeland, buitengewoon
gezant in Engeland, 133, 146.
P e s s e r, Johan —, burgemeester van Rotterdam, 469 vlg., 49a, 503 n.,
526.
Philips IV, Koning van Spanje, 58, 386, 343, 369.
Poll, Jan van de —, burgemeester van Amsterdam, 457, 538 vlg.
Pomponne, Simon Arnauld, Markies van —, 401, 409 vlg., 454, 439.
Portugal, Prinsen van —, 90.
P r a d e 1, Frans officier, s8a.
Prinses-Douairière, Oude Prinses, zie Ama 1 ia.
Prinses-Goevernante van Friesland, Prinses van Nassau, Albertina Agnes, dochter van Frederik Hendrik, weduwe van Willem
Frederik (vgl. 131), 376, a86, 377.
Prinses-Royaal, zie Maria of Mary.
P y m, John —, 39 n.
R e e d e, Adriaan Godard van —, Heer van Amerongen, 333, 395, 430,
437. 486, 517.
------ , Frederik van —, Heer van de Lier, stalmeester v. d. P. v. O.,
derde zoon van Johan —, 480, 506, 513, 519, 331 vlgg.
------ , Godard van —, Heer van Nederhorst, broer van Johan, 33 n.
------ , Johan van —, Heer van Renswoude, gedep. ter St. G. voor
Utrecht, buitengewoon gezant in Engeland, sg vlg., 33 vlg., 36,
38 n., 43, 71, 107, 130, 133, 174, 339, 248, 358, 391 333.
R e e v e, Eng. koopman te Rotterdam, 493.
Reigersberch, N. van —, lid v. d. Hoge Raad, zwager van Hugo
de Groot, 13, 14, 30 n. vlgg., 34.
Renswoude, zie Reede.
Reynst, Lambert —, schout, dan burgemeester van Amsterdam, 316 n.,
330 vlg., 363 vlg., 385, 399 vlg., 433.
Riccen, Franco —, lid v. d. Hoge Raad, gecomitteerd in de ChambreMi-partie, 162.
Richelieu, Armand Jean du Plessis, Hertog van —, Kardinaal, EersteMinister van Frankrijk, 4, 7, 43, 370.
Ripperda, A. D. —, Heer tot Buysse, gedep. ter St. G. voor Gelder
land (Groningen in de tekst is een vergissing) 309.
Rivet, Dr. A. —, theoloog, 17 vlg., 68.
Robert, Rupert of Rupprecht, zie Bohemen.
R o c h, Mr. Cornelis —, Amsterdams regent, 457, 539.
R oor da, Karei —, gedep. ter Staten van Friesland, soi, 378. Over zijn
oudoom K. R. zie b.v. Wagenaar, V. H., IX, en Corr. van Leycester, W. H. G., III, 387, 404, waar hij onder L.’s voornaamste
tegenstanders genoemd wordt.
Rumpf, P. A. —, lijfarts van Willem III, 390 n., 410 vlgg., 507, 531.
Rupert, zie onder B o h e m e n.
R u v i g n y, Henry de Massue, Markies de —, Frans diplomaat, 350 n.
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R u y 1, Albert —, pensionaris van Haarlem, 84 n., 145 n.
R u y t e r, Michiel Adriaanszn de —, 247 vlg., 253, 257, 259, 262 vlg.,
265, 282, 294, 324—328, 331, 354 vlg., 416 vlg., 438 vlg., 445 n.,
482, 490, 493, 510 vlg., 514 vlgg., 535.
Ruyven, Dirk van —, tot 1655 klerk v. d. Raadpensionaris, 241 n.,
248 n., 255, 321 n., 342. Vgl. Br. v. De W., W. H. G., III, 232
vlg.
S a b r a n, de —, Frans gezant in Engeland, 43 n.
S a 1 m, Carl Florentin, Rijngraaf van —, 487, 304, 312.
Saumaise of Salmasius, Claude de —, philoloog, hoogleraar te Leiden,
81.
Sceperus, Ds. —, predikant te Gouda, 271 vlg.
S c h a e p, Gerard —, Amsterdams regent, agent voor Holland in Enge
land, 70, 75 vlgg., 80, 108, 165 n., 188 n.
Schaffer, Goossen —, gedep. ter St. G. voor Groningen, 3 n.
Schele, Rabo —, gedep. ter St. G. voor Overijsel, 138 n.
Schomberg, Fred. Herman Vorst —, generaal in Franse, later En
gelse dienst, 420 vlg.
S e r v i e n, Abel Graaf de la Roche —, Frans gezant in Den Haag, 49.
Simonides, Ds. —, predikant in Den Haag, 272, 432, 323.
S i x t y, Diederik —, lid v. d. Hof van Holland, 336.
Slingelandt, Govert van —, secr. v. d. Raad van State, 447 n.
Smit, Dr. C. G. —, 364 n., 393 n.
Smout, Ds. —, predikant te Amsterdam, 270.
S o m m e 1 s d ij k, Cornelis Aerssen, Heer van —, zoon van Frangois,
lid v. d. Ridderschap van Holland, 78, 92, 99, 113 vlg., 130,
«33» «45 «>•» «55 «>•» «68, 198 n., 212 n., 216 vlg., 226, 229,
232 vlg., 235, 237, 241 n.
------ , Cornelis Aerssen, Heer van —, zoon van de voorgaande, 328,
333 «»•
------ , Mevrouw Aerssen van —, vrouw v. d. voorgaande, 299 n., 303.
------ , Fransois Aerssen(s), Heer van —, lid v. d. Ridderschap van
Holland, gedep. ter St. G., buitengewoon gezant in Engeland,
7 vlg., 10 vlgg., 28, 42.
S o n m a n s, Arent —, Rotterdams regent, 468, 321 n.
S o p h i a, dochter v. d. Winterkoning, later Keurvorstin van Hannover, 63.
Spang, William —, predikant v. d. Schotse Stapel te Middelburg, i8n.,
56, 62.
S t. A1 b a n s, zie J e r m y n.
St. John, Oliver —, buitengewoon gezant in Den Haag, 103, 106, 112,
120, 150.
Stanhope, Lady —, gehuwd met Heenvliet, 16, 26 n., 89, 176, 180.
Stavenisse, Cornelis van —, Raadpensionaris van Zeeland, 28 n.
Stoutenburg, zie Oldenbarnevelt.
Strafford, Thomas Wentworth, Graaf van —, minister van Karei I,
Stadhouder van Ierland, 11 vlgg., 60.
Strickland, Walter —, vanwege het Parlement in Den Haag, 27,
»9 vlg., 36, 40, 56, 65, 72 vlgg., 77, 85, 100, 103, 106 vlg., 112,
120, 124 n.
Sturmer (?), Dr. —■, predikant in Den Haag, 142 n.
Sylvius, Gabriel (de) —, later Sir G. S., dienaar v. d. Prinses-Royaal,
dan in Engelse staatsdienst, 248 n., 286—315 passim, 330 vlg.,
343» 347 «»•> 353 «>•» 357 n., 410, 412, 423, 428 vlg., 431, 434 n.,
480—487, 503, 505 vlgg., 512, 531 vlg.
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Teellinck, Ds. Johannes —, zoon van Willem, 240. Dat T. na zijn ver
banning in 1660 uit Utrecht in Zeeland beroepen werd, is juist,
hij bleef er echter kort en sleet de rest van zijn leven meest in
Friesland.
------ , Ds. Maximiliaan —, predikant te Middelburg, eveneens zoon v. d.
volgende, 82 vlg.
------ , Ds. Willem —, predikant te Middelburg, 82.
Temple, Sir William —, Engels diplomaat, 279 n., 283, 309 vlgg., 338,
342 n., 344 n., 368 vlg., 371—375. 381, 385—389, 392 n-, 395 «•,
398 vlg., 403, 407—410, 412, 416, 418, 535.
------ , Lady —, 408, 416.
Thibau (1) t, Hendrik —, burgemeester van Middelburg, 118, 235 vlg.,
24L 279, 292, 378.
T h i 11, Johan van —, burgemeester van Haarlem, 219, 231, 332 vlg., 375.
T h o u, de —, Frans gezant in Den Haag, 168, 173, 196.
Thuillerie, de la —, Frans gezant in Den Haag, 49.
T h u r 1 o e, John —, secr. v. d. Engelse Raad van State, 73, 102, 209.
Tichelaar, Willem —, 498, 522.
Trevelyan, Mary —, 430 n.
Trigland, Ds. Comelis —, godsdienstonderwijzer van W. III, 176 vlg.,
3«3Tromp, Comelis Maartenszn —, lt.-adm. v. h. College v. d. Maas,
253 vlg-, 257, 259 vlg., 262 vlg., 296, 324—329, 332, 338 vlg.,
341, 522 vlg., 535.
------ , Maarten Harpertszn. —, lt.-adm. van Holland, 6, 30 vlg., 115,
------ , Harpert Maartenszn. —, 328 n.
120 vlg., 125, 129, 136 vlgg., 148, 328 n., 489.
T u c k e r, Samuel —, Engels koopman te Rotterdam, 345 n., 359, 450.
T u r e n n e Henry de la Tour d’Auvergne, Burggraaf van —, Frans maar
schalk, 186 n., 223 n., 298, 301 vlg., 306, 313 vlg., 317 vlg., 348,
442, 489.
U r s i n u s, Ds. —, predikant te Rotterdam, 469.
UytenhagedeMist, Johannes —, 188 n.
Valckenier, Gillis —, burgemeester van Amsterdam, 303, 319 vlgg.,
363 vlg., 384, 396, 400, 408, 417, 422, 457, 471, 509, 528 vlg.
Valkenier, P. —, schrijver v. h. vervolg op Aitzema, 450 n.
Vanderdoos (?), 358 n.
V a n e, Sir Walter —, Engels buitengewoon gezant bij de Keurvorst van
Brandenburg, 284, 286 vlg., 292 n., 299 n., 344.
V e e z e, B. J. —, 78.
Vereist, 179.
Verneuil, Gaston Henri, Hertog van —, Frans buitengewoon gezant in
Engeland, natuurlijke zoon van Hendrik IV, 252.
V e t h, Adriaan •—, Raadpensionaris van Zeeland, 140, 194, 205, 234 vlgg.,
240 n., 279, 292, 378.
V i v i e n, Nicolaas —, pensionaris van Dordrecht, 268, 334, 440, 447,
453 vlgg., 460, 471,
■ ■
V1 o o s w ij k, Comelis van —, burgemeester van Amsterdam, 398 vlg.
Voe tius, Gijsbert —, 17, 56, 68 vlgg., 240.
Vollenhove (ius), Ds. Johannes —, predikant in Den Haag en dich
ter, 339, 452.
Vondel, 16, 55, 77, 83 n.
Vries, Tjerk Hiddes de —, lt.-adm. van Friesland, 326.
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Vroesen, Adriaan —, burgemeester van Rotterdam, 467 n., 469, 49a
vlg., 496, 503 n., 516 n., 536.
V r ij b e r g e n, Zeeuwse regentenfamilie, 879, 29a.
W., Baron De —, vermoedelijk een Zuid-Nederlander, 482 n., 503 n.,
509 n., 515 vlg.
Wagenaar, Jan —, 467 n.
W a r w i c k, Robert Rich, Graaf van —, vlootvoogd voor het Parlement,
54'
Wevelinchoven, Jan van —, pensionaris van Leiden, 145 n.
------ ■, van —, lid v. d. Raad van Z. H., broer v. e. Leids vroedschapslid, 309 vlggt, 381.
Weyman, gezant v. d. Keurvorst v. Brandenburg, 9a, 200, 206, 219.
Wicquefort, Abraham de —, 144 n., 177 n., 218, 245 n., 254 n.,
257 n., 328 vlg., 332, 374, 390, 410 n., 412, 415, 432, 484,
486 n., 508, 519 vlg.
W i 1 d t, David de —, secr. v. d. Admt. van Amsterdam, 248.
W i 1 h e m, David de —, lid v. d. Raad van Z. H., zwager van Huygens,
52 vlg., 66, 168 n., 174 n.
W i 11 e m I, Prins van Oranje, 90, 270, 301, 377, 438 n.
Willem II, Prins van Oranje, later Stadhouder enz., 1, 5 vlgg., 10,
12 vlg., ai, 48—54» 57, 59, 61—67, 68 vlgg., 75—86, 89, 90,
95, 97 vlg., 100 e.v., 103 vlg., 112, 127, 132, 134, 161, 167,
>77 “•» >86, 191, 215 vlg., 222, 226, 231, 234, 239, 287, 362,
377, 380 n., 394, 397, 489, 507 n., 511, 514, 536 vlg.
Willem III, zoon v. d. voorgaande, 3 n., 5, 87 vlg., 90, 92 vlg., 111,
118, 126, 138 en vervolgens passim.
Willem IV, 536.
Willem Frederik, Graaf van Nassau, Stadhouder van Friesland,
kleinzoon v. d. volgende, 84, 87 vlg., 93 n. vlg., 115, 117 vlgg.,
125 vlgg., 130 vlg., 139 vlg., 144 vlg., 153 vlg., 158, 160 vlgg.,
168, 174, 179, 189 vlg., 192, 199, 208, 215 n., 222, 236, 255 n.,
276 vlg.
Willem Lodewijk, Graaf van Nassau, Stadhouder van Friesland, 277.
Williamson, Sir Joseph —, secr. v. h'. Foreign Office, 291 n., 306 n.,
321 n.
Wimmenum, Amelis van Boekhorst, Heer van —, lid v. d. Ridder
schap van Holland, 194, 199, 201.
Windebank, Sir Francis —, Engels staatssecretaris, 11.
W i r t z, Paulus —, veldmaarschalk, 362, 421, 423, 433, 443.
W i t h, Witte de —, vice-adm. van Holland, 137.
W i 11, Cornelis de —, Ruwaard van Putten, enz., zoon v. d. volgende,
277 vlg., 354 vlg., 359, 435, 437 vlgg., 450, 466, 495, 498 vlg.,
508, 513—516, 518, 520 vlg., 531 vlg., 534.
------ , Jacob de —, burgemeester van Dordt, 81 vlg., 84 n., 139.
------ , Johan de —, 97 n., 108 vlg., 117 vlg., 121 vlg., 127, 131 n., 137
en vervolgens passim.
Worp, Dr. J. —, 93.
Wotton of Wootton, zie Kerckhove.
Wouw, Van —, drukker van Z. H., 376 n.
W ij n, H. van —, 248 n.
York, James, Hertog van — tweede zoon van Karei I, 51, 53, 90, 100,
105 vlg., 170, 172, 179, 182, 193, 202, 209, 246 vlg., 343, 435,
466 477.
Zon, Zuanne —, Venetiaans gezant in Engeland, 25.
Z u i 1 e k o m, zie Huygens.
Zuylestein, zie Nassau.
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