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A. W. J. REMMERSWAAL
DEN HAAG

DRUKKERIJ EN BINDERIJ VAN DE. WERELDBIBLIOTHEEK

VOORREDE

ET deel dat ik hierbij aanbied, loopt over
"***■* een tijdvak waarin de eenheid van de
^
__ Nederlandse stam ver te zoeken viel. Uit
mijn oogpunt is het daarom niet onbelangrijk. Het
zal helpen de mislukking te verklaren van de her
eniging, die allermerkwaardigste episode waar mijn
werk mij weldra vóór zal plaatsen.
In de vele besprekingen van het vorig deel, waar
van over het geheel genomen de toon van waardering
mij een wezenlijke aanmoediging geweest is, kwam
éen opmerking in verschillende vormen herhaaldelijk
voor, die naar mijn overtuiging op misverstand van
mijn bedoeling berust. Men meent te vaak, dat ik er
steeds op uit moet zijn Nederlandse eenheid aan te
tonen en prijst soms zelfs mijn „onbevangenheid”,
als ik het tekort eraan ronduit „toegeef”.
De grondslag van mijn werk is echter slechts de
historische realiteit van het taalgebied; mijn bedoe
ling niet om te laten zien, dat die steeds politiek of
zelfs cultureel bewust was (want waarlijk, dat dit
vaak anders geweest is, springt te zeer in ’t oog),
maar slechts om na te gaan in hoever zij zich politiek
en cultureel verwezenlijkte. Het toetsen van onze ge
schiedenis aan die realiteit, ziedaar de opzet waarmee
ik nu al welhaast tien jaar geleden aan het werk toog.
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VOORREDE

Ik laat het ditmaal bij deze opmerking. Wanneer
ik het tijdvak behandeld heb, waarin de VlaamsBrabantse bevolking, die ik nu al zo lang als passief
heb moeten beschrijven, actief in de geschiedenis
terugkeert, en waarin zij vervolgens de aanraking
met het Noorden hernieuwt, dan zal het misschien
nodig worden over deze kwestie nogmaals in prin
cipiële discussie te treden.
* * *

Van verscheiden instellingen en personen in
Nederland en Vlaanderen heb ik, als steeds, mede
werking en steun ondervonden; ik betuig daarvoor
mijn oprechte erkentelijkheid.
P. G.
Utrecht, 14 Juni 1937.

BOEK VII

MET ENGELAND TEGEN LODEWIJK XIV
DE REDDING DER ZUIDELIJKE
NEDERLANDEN
1688—1715

ONDER DE STADHOUDER-KONING

E 15de November 1688 was de Prins
van Oranje aan de Torbay geland. 23
Februari 1689 werden hij en zijn vrouw
door een Conventie tot het koningschap
verheven *).

D

a. De tweede coalitie-oorlog tegen Frankrijk;
1688—97.
Nog in November 1688 had Lodewijk de Repu
bliek de oorlog verklaard. Pogingen die hij aan
wendde om de Keizer te overtuigen dat het belang
van het Katholicisme aaneensluiting tegenover
Willem III vereiste, faalden: de Duitse oorlog, die
hij te kwader ure begonnen was 2), had voortgang,
en tussen de Keizer en de Staten werd het bondge
nootschap hersteld. Een rij van Duitse vorsten sloot
zich mede aan; weldra ook Spanje en, wat gewich
tig was voor het Italiaanse gevechtsterrein, Sa
vooien. Het doel van het zogenaamde Grote Ver
bond was: Frankrijk tot de territoriale toestand van
1648 en 1659 terug te dringen. Engeland, dat in
1689 nog maar uit hoofde van het verbond van
1678 met 5000 man (onder Marlborough) in de
Zuidelijke Nederlanden meedeed, — er waren toen
meer Nederlandse troepen in Engeland! —, raakte
later in het jaar ook zelf in de oorlog en trad in
nieuwe verbindingen. Maar Willem’s positie was er
*) Zie deel II, blz. 616 vlg.
2) Aldaar, blz. 615.

WILLEM III, OP DE HOLLANDSE LEEUW GEZETEN, VERJAAGT EEN
JEZUÏET MET DE (ZOGEZEGD) ONDERGESCHOVEN PRINS VAN WALES;
OP DE ACHTERGROND MIDDENIN ZIJN ONTVANGST DOOR ENGELSE
AANZIENLIJKEN.
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nog uitermate moeilijk. Veel van de heren die hem
dienden, zonnen op verraad. Het katholieke Ierland
bleef Jacobus getrouw, die zich met Franse hulp
daarheen begaf. In 1690 moest Willem zelf naar
dat- eiland oversteken en pas zijn overwinning aan
de Boyne schonk hem wat meer bewegingsvrijheid,
al bleef nog tot het eind van het volgend jaar een
sterke weermacht nodig — waarbij Staatse troepen
onder Van Reede van Ginkel — om de laatste tegen
stand van Ierland te breken. In ieder geval kon de
Stadhouder-Koning in het begin van 1691 naar
Den Haag komen en de leiding van de nieuwe
zomerveldtocht in de Zuidelijke Nederlanden op
zich nemen.
Tot tweemaal toe, in 1689 en 1690, had hij die
aan Waldeck moeten overlaten en vlak vóór hijzelf
met de slag aan de Boyne zijn positie in het drie
ledig koninkrijk bevestigde, had Luxembourg deze
met zijn hoofdzakelijk Nederlands leger bij Fleurus
een ernstige nederlaag toegebracht. Tegelijk had ook
de Franse vloot de Staatse bij Beachy Head kunnen
verslaan, doordat de Engelse werkeloos bleef; de
Engelse admiraal, Torrington, werd voor een
krijgsraad gebracht maar vrijgesproken, ofschoon
Willem zelf in een brief aan de Staten zijn gedrag
ronduit laakte.
Toch werd, na die teleurstellingen, de Stadhou
der-Koning bij zijn intocht in Den Haag in Februari
1691 door de bevolking met uitbundige vreugde
verwelkomd. En inderdaad kon hij op het luisterrijk
congres dat zich om hem verzamelde, krachtige
Engelse deelneming aan de vastelandse oorlog aan
kondigen. Behalve de keizerlijke gezant waren de
Spaanse landvoogd der Zuidelijke Nederlanden, de
Keurvorsten van Beieren en Brandenburg, de Her-

VUURWERK IN DE HAAGSE VIJVER BIJ WILLEM III’s OVERKOMST; 1691.
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tog van Brunswijk, de Landgraaf van Hessen en
andere Duitse vorsten in persoon naar Den Haag
gekomen. Willem maakte een groter verschijning
dan één zijner voorzaten, en dat niet zozeer door de
koningskroon die hij nu droeg, als doordat hij meer
dan ooit de ziel was van Europa’s weerstand tegen
Lodewijk XIV. Het was een zuiver instinct dat de
Noord-Nederlandse openbare mening bewoog hem
als zodanig toe te juichen. Het drukte zich nog
gaarne in godsdienstige termen uit; niets trof bij een
brede schaar zo diep als een beroep op de belangen
van het Protestantisme. In werkelijkheid belette,
evenals na 1672, het bondgenootschap met de Kei
zer en met Spanje, dat de oorlog op het vasteland
hef karakter van een godsdienstoorlog zou aan
nemen, zoals de Amsterdamse regenten gevreesd
hadden x). Willem zelf erkende het belang hiervan
ten volle, en hoezeer ook het protestantse gevoel
meesprak, het bleef in hoofdzaak verdedigend. De
Voetiaanse predikanten drongen wel weer hevig tot
maatregelen tegen de eigen katholieke bevolking, die
van haar kortstondige emancipatie in 1672 toch al
weinig genoegen beleefd had, maar daar wilden de
Staten van Holland en Van de meeste andere ge
westen niet aan. Aan heulen met de vijand dachten
de Noord-Nederlandse Katholieken dus niet. Stond
trouwens de Paus zelf niet feitelijk aan de zijde van
de coalitie? Alleen in Ierland kreeg de protestantse
leus een maar al te offensieve toepassing. De Neder
landse volkskracht die ermee losgemaakt werd,
diende vooral — eigenaardig genoeg! — om de
katholieke zuidelijke gewesten uit de handen van
Frankrijk te houden. Aan de stamverwantschap van
Vlaanderen en Brabant werd bitter weinig meer ge>) Zie deel II, blz. 613.
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dacht, maar dat de zelfstandigheid van de NoordNederlandse staat en van diens eigen protestantse
beschaving die barrière tussen hem en Frankrijk be
hoefde, dat erkende iedereen.
Maar de politiek die Willem III in zijn persoon
belichaamde en die hij met onverzettelijke geest
kracht volhield, eiste van de Republiek zware offers,
en de zwaarste waren misschien niet die van de toch
haast ondragelijke oorlogslasten, maar van de ver
houding tot Engeland welke uit de door haarzelf
bewerkte omwenteling geboren werd. Wat een ge
varen daarin opgesloten lagen, merkte de openbare
mening nog weinig op. De regenten van Amsterdam
en andere handelssteden hadden het aanstonds ge
zien, maar stonden er machteloos tegen.
Witsen’s denkbeeld 1), dat men vóór de hulp
verlening het Engelse volk zijn voorwaarden stellen
zou, was onuitvoerbaar geweest; en naderhand, in
de onderhandelingen met het eenmaal gevestigde
nieuwe bewind, welke hij zelf als lid van een bizonder gezantschap mee voerde, had de verhouding
waarin de Republiek zich tussen Engeland en
Frankrijk bevond, dat onmogelijk gemaakt. De
Republiek was al in oorlóg met Frankrijk; zij werd
door Frankrijk veel meer onmiddellijk bedreigd dan
Engeland, dat er, zoals Fagel het eens uitgedrukt
had, „door een zo grote watergracht van gesepa
reerd was”. De Engelsen durfden nu zelfs spreken,
alsof zij Frankrijk om der wille van de Republiek
de oorlog aandeden, en hoe weinig zij er ook nog
toe vermochten bij te dragen, zij achtten zich dus
gerechtigd hun eigen inzichten, in ’t bizonder om
trent oorlogvoering ter zee, stijf vol te houden.
Dat de Republiek voor gemeenschappelijke vlootl) Aldaar, blz. 615.
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ondernemingen minder schepen leveren zou, sprak
eigenlijk vanzelf, aangezien de troepen die zij voor
de oorlog in de Zuidelijke Nederlanden op de been
houden moest, haar financiën al zo zeer uitputten,
en daar bleef Engeland’s bijdrage bij de hare achter.
De verhouding ter zee zou zijn van 5 tot 3; in 1691
beloofde Willem III als Koning van Engeland voor
de veldtocht in de Nederlanden 20,000 man tegen
over de 35,000 der Staten; van beide contingenten
leverden de Duitse vorsten een aanzienlijk deel in
manschappen, waarvoor de Zeemogendheden be
taalden. Voor de toekomst der mededinging op
handels- en koloniaal gebied betekende deze regeling
een erkenning door de Republiek van Engeland s
meerderheid; de zee-oorlogen van de afgelopen gene
ratie hadden haar daar niet toe kunnen brengen; de
inspanning van de strijd tegen Frankrijk noopte
ertoe. Hiermee ging gepaard de bepaling, dat de
Engelse vlootvoogd bij gemeenschappelijke actie
steeds het opperbevel zou voeren en zelfs werden
voor de rangorde in krijgsraden voorschriften door
gedreven, die Witsen diep krenkten.
Witsen verzette zich ook vruchteloos tegen de eis,
dat men zich verbinden zou om gezamenlijk alle
handel op Frankrijk, van de eigen onderdanen zo
wel als van de onzijdigën, stop te zetten. Dat streed
geheel met het geliefd beginsel „vrij schip vrij goed”,
dat de handeldrijvende Nederlandse staat generaties
lang overal had getracht ingang te doen vinden en
dat hij inderdaad ook later weer met alle macht, en
tegen Engeland, moest zoeken te handhaven.
In al die geschilpunten had de Amsterdammer de
steun van de Koning-geworden Stadhouder moeten
derven. De nieuwe hoedanigheid van Willem III
bleek aanstonds op de oude de overhand gekregen
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te hebben. Men moet hem daarom geen verwijt van
ontrouw aan zijn Nederlandse oorsprong maken.
Willem III werd door de schittering van zijn nieuwe
positie niet verblind. Hij voelde zich in Engeland
nimmer thuis. Dijkvelt verzekerde al spoedig:
dat de Koning bem dikwijls gezegd hadde, ik zie wel dat
dit volk niet voor mij noch ik voor dit volk niet gemaakt zijn.

En geen meer karakteristiek Noord-Nederlandse
uiting is denkbaar dan die welke Willem zich na
zijn kroning tot Witsen veroorloofde:
Of hij die komedie van de kroning gezien had, en wat hem
van die zotte oude paapse ceremoniën dacht?

Maar Willem III had het belang van de NoordNederlandse staat altijd, vóór zijn verheffing tot het
Engelse koningschap zo goed als erna, op een zeer
eenzijdige wijze opgevat. Hij zag het alleen in ver
band met de bedreiging van Frankrijk. Daarom
maakte verzet tegen wat hij de realiteiten van de
internationale toestand achtte, hem enkel ongedul
dig. Hij had gelijk in zover als inderdaad het ver
weer tegen Frankrijk de overheersende faotor zijn
moest. Maar er waren er toch andere, en zo was
het niet slechts onvermijdelijk, het was goed, dat
zich kritiek liet gelden. De Amsterdamse afkeer van
de uitputtende landoorlog en van het tweede-vioolspelen tegenover Engeland, was een gezond natio
naal verschijnsel, en er school een wezenlijk gevaar
in de omstandigheid, dat de stadhouderlijke poli
tiek, nu Willem Koning was, in de Republiek haast
tot alleenheerschappij geraakte. De andere leden van
het gezantschap dat de Staten-Generaal bij de onderhandelingen van 1689 vertegenwoordigde, Dijck-

DE KRONING VAN WILLEM EN MARIA; 1689.
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velt en Odijck, volgden in alles de wensen van de
meester.
Een poging die Amsterdam het volgend jaar in
zaken van binnenlandse politiek deed om zich tegen
Willem III te verzetten, bewees slechts hoe sterk
diens macht sedert 1684 was aangewassen. De stad
weigerde het dubbeltal voor de jaarlijkse keuze der
zeven schepenen aan de Stadhouder aan te bieden,
nu die zich buitenslands bevond. Weldra raakte zij
daarmee in een constitutionele impasse en in haar
eigen midden ontstond verdeeldheid. Hudde en
Witsen, die voor toegeven waren, wonnen het van
de volhouders Hendrik Hooft en Bors van Waveren. Willem III werd in dergelijke zaken niet alleen
door de nieuwe Raadpensionaris Anthonie Heinsius
geraden — Caspar Fagel was op het eind van 1688
overleden — maar ook door Bentinck, die nu de
titel van gHaf van Portland voerde. Op die grond,
als Engelsman, wilde Amsterdam de gunsteling uit
de Ridderschap van Holland, waarin Willem III
hem al in 1676 had doen beschrijven, weren; maar
ook dat mislukte.
Bentinck vond Heinsius wat al te zeer geneigd
tot zachte maatregelen — inderdaad was deze min
der driftig dan zijn voorganger —, en zelf ried hij
de afwezige Stadhouder gewoonlijk in de scherpste
zin. Hij schreef hem, dat de ingezetenen van Am
sterdam ditmaal volstrekt niet eensgezind achter
hun regenten stonden. Er werd over het schenden
van de privilegiën der burgerij geklaagd, er werd
geroepen om „een vrije krijgsraad”, vrije verkiezing
van de officieren der burgervendels, die dan als
woordvoerders der burgerij naast de oligarchische
stadsregering konden staan. Bentinck moedigde
zulke denkbeelden openlijk aan. Onderdehand wer-
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den door het hof pamfletschrijvers aan het werk
gezet, die het vuurtje dapper opstookten. Dat Wil
lem III en zijn raadgevers in de volksleuzen enkel
hun eigen taktisch voordeel zagen, blijkt al aan
stonds uit de keus van hun handlangers. „Een tris
van schurken” noemde een verontwaardigd Amster
dammer de opstellers der vinnigste pamfletten, alle
drie niet-Amsterdammers, Romein de Hooghe, bril
jant graveur, Govert Bidloo, bekwaam chirurg, en
Ericus Walten, vaardig publicist; — de onvriende
lijke benaming paste althans op de eerste, ofschoon,
naar ik reeds verhaald heb 1), de laatste het onfor
tuinlijkst zou zijn.
Echt uit de Amsterdamse volksgeest kwam zeker
wel een pamflet voort, waarin Groothans, verbeel
dende de regenten, in plaats van het ware oude
privilege-boek de burgers tien geboden toeduwt,
van dit slag:
4. Uw gilden zullen nullus zijn
En nooit een burger kapitein.
8. Voorts zoo gij onze hoertjes trouwt,
Krijgt g’ een officie zonder fout.
9. Mits dat gij wagen zult uw goed,
En dat maar tegen Nassaus bloed.
10. En wie hiertegen enig woord uit,
In vierentwintig uur de poort uit!

Maar Willem III en Bentinck dachten aan her
vorming of opbouw met behulp der vage aspiraties
welke onder de menigte opkwamen, zeker niet. Alles
wat hiervoor over ’s Prinsen regeermethoden gezegd
is 2), leert anders. Veelzeggend is nog de Inzonder
heid, dat hij in de drie gereglementeerde provincies,
om met zijn afhangelingen zoveel te meer onge') Zie deel II, blz. 681.
*) Zie deel II, bijvoorbeeld blz. 575 vlg.
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stoord tc kunnen regeren, de „gemeensluiden”, die
daar nog een zekere volksinvloed vertegenwoordig
den, ongebruikt liet en zelfs niet meer aanvulde. In
Rotterdam, waar zijn invloed naar wij weten onbe
perkt was, had de magistraat zich in 1686 veroor
loofd zes burgerkapiteins af te zetten en door
vroedschapsleden te vervangen: de krijgsraad was
daar toen allesbehalve „vrij”. En hoe weinig Wil
lem III zich om de privileges of de volkswens be
kommerde, als hij zich in zijn gezag gekrenkt
voeLde, bewijst zijn hardhandig ingrijpen in een
regententwist te Goes, toen de bovendrijvende partij
zijn stadhouderlijk bevel om een verkiezing op te
schorten in de wind geslagen had. Aanstonds zond
hij, zonder voorkennis van de Staten van Zeeland,
troepen op het stadje af en de burgemeesters, die de
poorten tegen hen sloten, werden vervolgens door
hun aan ’t bewind gebrachte tegenstrevers tot zware
straffen veroordeeld. Er is geen twijfel mogelijk, of
de grote meerderheid der ingezetenen stond achter
de ten val gebrachten en was verstoord over de ruw
heid der hun aangedane behandeling. En ook daar
buiten maakte het geval een slechte indruk. Een
spotdicht op „de verovering van Goes” riep de post
meester toe om allerwege boden uit te zenden met
het bericht,
Dat Goes veroverd is, Goes, Goes, die sterke stad.
Die deftige fortres, en dat onwinbaar gat....

Maar Odijck had in Zeeland de Staten goed in
handen en geen andere stad trok zich het lot der
3oese regenten aan.
Nooit had Willem III principieel tegenover de
regentenheerschappij gestaan. In deze jaren werkte
rij zelfs met haar samen om de kerk aan banden te
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'eggen. In het ene geval na het andere, wij weten
aet1), had hij, Voetiaansgezind als hij was, op
predikantenklachten meegeholpen om onrechtzin
nigheid te onderdrukken. Nog in 1693 waren het
de door hem juist aan Rotterdam opgedrongen
magistraten, die de Hugenootse predikant Bayle uit
de Illustere School, waar Paets hem gebracht had,
ontsloegen, nadat de Synode al geruime tijd door
Bayle’s landgenoot Jurieu tegen hem gaande ge
maakt was. Maar die eeuwige ruzies verveelden een
man die, hoe stipt ook op het dogma, midden in
het gewoel der wereld stond. Wat hij verlangde,
was eenheid, rust, onderwerping; dat was blijkbaar
door het op de spits drijven van geschillen niet te
bekomen; en zo gaf hij op het eind van 1694 zijn
morele steun aan de resolutie, waarmee de Staten
van Holland de grote twist tussen Voetianen en
Coccejanen in de doofpot zochten te stoppen. Bij
die resolutie schreven de Staten voor, dat geen predi
kant punten die de Dordrechtse Synode onbeslist
gelaten had (daaronder viel natuurlijk het hele
sedert opgekomen geschil),
zou voorgeven te zijn van zulk een gewicht, dat zonder dezelve
de Schrift niet wel, noch genoegzaam ter zaligheid, zou konnen
verstaan worden.

Als Trigland nog geleefd had, zou hij ,,d au
teurs” van dit staatstuk evengoed als die van de
beruchte resolutie van 1614 hun aanmatiging in
het „zich meester maken van het woord Gods
hebben kunnen verwijten 0. De resolutie van 1694
ging nog verder: zij gelastte alle overheden en par
ticulieren, die met het beroepen van predikanten
*) Vgl. deel II, blz. 55-
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iets te maken hadden, daarbij alleen op „personen
van een gematigden en vreedzamen aard” te letten.
Het was geen kleine triomf voor de Staten een der
gelijke maatregel met de instemming van de Stad
houder te kunnen afkondigen; de Staten van
Utrecht haastten zich het Hollandse voorbeeld te
volgen.
Werkende met alle middelen die hem ten dienste
stonden, de oligarchie nu op de stang rijdende dan
de teugel vierende, sterker dan ooit door zijn buiten
landse machtspositie, beheerste Willem III de toe
stand volledig genoeg voor het doel dat hem het
meest ter harte ging, de voortzetting van de oorlog.
Het ongeluk was maar, dat de politiek, die hij
voorstond, te velde zó ongelukkig bleef, dat zelfs
zijn gezag tegen de ontgoocheling en de vermoeienis
op de duur niet bestand was, ja dat hijzelf erdoor
werd aangetast. Zeven veldtochten werden nog, na
de twee eerste, onder Willem IIFs persoonlijke
leiding in de Zuidelijke Nederlanden gevoerd. Zij
leveren weer een eentonig relaas op. Het nemen en
hernemen van enkele strategische belangrijke vestin
gen (in ’t bizonder Namen, Hoey, Bergen in Hene
gouwen) beheerst gewoonlijk de bewegingen der
legers maanden lang. Een paar maal weet Wil
lem III een veldslag af te dwingen, maar ieder keer
lijdt hij een nederlaag (bij Steenkerke in 1692, bij
Neerwinden in 1693), die echter niets beslist. De
Fransen raken uitgeput door de krachtsinspanning
die van hen geëist wordt, maar van een doorbreken
pan hun verdediging, zodat volgens de plannen van
bet Groot Verbond hun veroveringen sedert 1659
angedaan gemaakt zouden kunnen worden, komt
liets.
De macht van de coalitie werd weer verzwakt
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door onderlinge afgunst en krakeel. Men was het
oneens over het betrekkelijk belang van de onder
scheiden gevechtsterreinen; de Zeemogendheden
wilden altijd zoveel mogelijk macht concentreren in
de Zuidelijke Nederlanden; de Keizer voelde niet
slechts meer voor de Bovenrijn, hij zat nog diep in
een Turkenoorlog, die grote successen opleverde,
maar daarom niet minder van zijn hulpmiddelen
vergde. De Duitse vorsten vochten slechts voor sub
sidies, die de Zeemogendheden opbrengen moesten.
Spanje was weldra tot geen enkele krachtsinspan
ning meer in staat. Zijn ongelukkige Nederlandse
gewesten trof in deze oorlog de ramp van een lang
durige onderbreking van het contdbutie-systeem,
dat anders de toestand voor de landbevolking nog
draaglijk maakte. Op verschillende tijden waren ver
schillende streken door de Franse legers bezet: zij
waren er dan niet het slechtst aan toe: zij hadden
met één meester te rekenen, die weliswaar zware
eisen placht te stellen aan geldschattingen, levering
van wagens, paarden, graan, en wat niet al, maar
die verder geen belang erbij had het economisch
leven te verstoren, terwijl hij de politieke orde, de
inrichting der kasselrijen en der stadsregeringen,
eerbiedigde, aangezien hij die voor zijn opvorderin
gen behoefde. Erger was het wanneer een' streek
slechts onder het bereik van de vijandelijke legers
viel: dan toch bleef zij belastingen schuldig aan de
wettige landsheer, maar moest meteen op straffe
van „geexecuteerd” te worden aan ’s vijands eisen
voldoen; ffet best was het dan nog voor haar, als
de landsheer haar toestond zich met de vijand te
verdragen. Zulke contributieverdragen waren, naar
mate men aan deze methode van oorlogvoeren ge
woon raakte, meer en meer in zwang gekomen en
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er had zich een heel stelsel van gebruiken daarbij
gevormd. Wee echter de landman, als de hoge heren
over en weer bij de uitvoering in twist raakten. Dan
kwamen de represailles, de retorsie, de rupture van
de contributie; dan viel men terug in de volslagen
wetteloosheid van vroeger; dan werd alle paspoortenverkeer gestremd, dan werd alle maat bij het
opvorderen uit het oog verloren, dan werden vel
den verwoest, dorpen verbrand, welgestelde be
woners als gijzelaars weggevoerd. Dat nu gebeurde
in de Negenjarige Oorlog, toen op het eind van
1689 de Fransen weerwraak aankondigden voor de
strooptochten op hun territoor ondernomen, niet
door de Spanjaarden, maar door de Hollanders en
Brandenburgers van de Spaanse Nederlanden uit;
een geschil dat tot de volledige schorsing van de
contributieregelingen leidde en tot in 1694 toe in
het bizonder Vlaanderen aan de verschrikkelijkste
beproevingen bloot stelde.
Xe velde kibbelden ondertussen de generaals van
verschillende nationaliteiten en gaven elkaar, elk
door de openbare mening van zijn land gesteund,
achterna van tegenslagen de schuld. Het is merk
waardig dat Willem III onder zulke omstandig
heden bij de krijgslieden zogoed als bij de diplo
maten zijn groot moreel gezag kon handhaven.
Waar het waren met dat al voor hem moeizame
jaren en er is ook geen twijfel aan, of zij vermoeiden
aem.
Het enige grote succes van zeven veldtochten was
ie inneming van Namen in 1695; in idï)2 was die
!tad verloren gegaan en sedert door Lodewijk’s grote
vestingbouwkundige Vauban versterkt; nu leidde
liens rivaal Menno baron van Coehoorn de ingetieurswerken van de tegenaanval. Maar terwijl het
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verbonden leger hier vastgehouden werd, hadden de
Fransen vrij spel in de Zuidelijke Nederlanden en
van 13 tot 15 Augustus onderwierp de maarschalk
de Villeroi de open stad Brussel aan een verwoes
tend bombardement, na het herstel van het contributiesysteem het jaar te voren nog weer een harde
slag voor de welvaart der Nederlanden.
Het schieten met gloeiende kogels, kanon en mortieren con
tinueert (zo schreef de 15de een Hollander aan de Raad
pensionaris Heinsius uit Schaerbeeh) en ziet men zo grote
ellende als in geen eeuwen gezien is. ’t Is mijn zeer leed dat
ik deze droevige tijding moet overschrijven.... De slechte
directie van de magistraat om in ’t eerste de brand te doen
blussen is een grote oorzaak van deze droevige verwoestinge.
De ellende in de stad is niet te beschrijven. Die van de lage stad
hadden in ’t eerst hare beste goederen naar de bovenstad ge
bracht, maar de brand is door de wind gefavoriseerd, zijnde
tot al zeer verre aan het hoge opgeklommen, waardoor niet
alleen alle de huizen om de markt, maar ook tot al verre in
de Bergstraat in de asse zijn geleid, ja zelfs de Korenmarkt en
alle meeste huizen afgebrand; de kerken van St. Nicolaas, de
Preekheren, de Minderbroeders, de Lieve Vrouwe, Beurs—St.
Jan, ’t Vleeshuis en meer andere met de kloosters leggen in
asse, alsmede de Bogaerden, ook Onze Lieve Vrouwe Bijstand
— die kerk is maar over weinige jaren gemaakt —', de Vis
markt en alle de huizen tot in de Bergstraat leggen onder de
voet: somma, zo grote verwoestinge, dat ik die niet alle
noemen kan.

Zelfs ter zee waren althans de Hollanders weinig
gelukkig. De slag bij La Hogue in 1692, die een
eind maakte aan het gevaar van een Frans over
wicht, was, buiten de schuld van de Nederlandse
admiraal Van Almonde weliswaar, het werk van
de Engelsen alleen. Maar daarna nog liep de Neder
landse zeemacht herhaaldelijk ernstige klappen op
van de oude Duinkerkse vijand. Jan Bart maakte
zich in het bizonder geducht, zelfs tégen geregelde
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oorlogsschepen. Het wreekte zich, dat de Admirali
teiten de scheepsbouw overlieten aan de timmer
bazen, die geen begrip hadden van de theorie, zoals
die in Engeland maar vooral ook in Frankrijk nu
toegepast werd.
Al van 1693 af werd er ernstig over vrede onder
handeld. Hoe moe men toen na al de tegenslagen de
oorlog in de Republiek al was, bleek uit het geval
van Simon van Halewijn, oud-burgemeester van
Dordt, getrouwd geweest met een dochter van
wijlen de Raadpensionaris De Witt, maar broer van
de man die in 1684/5 de Stadhouder in het Dordts
geschil had aangedreven 1), en die tot diens voor
naamste aanhangers gerekend werd. Na Steenkerke
had Van Halewijn heimelijke besprekingen met
Franse agenten over vrede aangeknoopt. In 1693
werd hij, evenals een Fransman die deswegen naar
Holland gekomen was, plotseling gevat en voor het
Hof van Holland te recht gesteld. Halewijn’s han
deling was van een geheel andere aard dan die van
de Amsterdamse regenten, die in 1683/4, in tijd van
vrede, en op last van hun stadsregering, besprekin
gen met d’Avaux hadden gehouden, en zijn ver
oordeling was onvermijdelijk en rechtmatig. Maar
dat hij bewogen werd door een eerlijke overtuiging
van algemene aard, staat buiten kijf. Tegenover zijn
rechters liet hij zich bitter uit over een staatkunde
die van Holland de dupe van Engeland maakte: dat
zat hem klaarblijkelijk het hoogst.
Hij was liever dood (zo barstte hg uit) dan dat hij langer
zien zou, dat men de luiden hier goed en bloed deed geven om
„dobbe dobbe dob” en „fan fare” te spelen voor de Koning
van Engeland.
*) Zie deel II, blz. 609.
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Maar Willem III, die een vergadering van de
Staten van Holland bijgewoond had om gedaan te
krijgen, dat Halewijn door het Hof van de provincie
en niet door de magistraat van zijn stad berecht zou
worden, herinnerde er hen aan, dat zijn positie in
Engeland slechts houdbaar was, als men daar in zijn
aanzien bij de Nederlanders geloven kon. Een
nieuwe omwenteling in Engeland was een schrik
beeld in Holland. Hoe men ook tegen de verhouding
mopperen mocht — en de Engelsen mopperden niet
minder —, men zat er onverbrekelijk aan vast.
Halewijn werd veroordeeld tot levenslange gevan
genschap — een zachter vonnis dan dat van Buat
haast dertig jaren tevoren —; na enige jaren ont
snapte hij van Loevestein.
Toch bleef de toestand nog gespannen. Te Am
sterdam, berichtte de Zweedse gezant uit Den Haag,
is iedereen van Halewijn’s gevoelen en in veel Hol
landse steden was men een vredespartij aan het
vormen. Diezelfde zomer vertoefde een zekere
Mollo, resident van Polen te Amsterdam en daar
aanzienlijk vermaagschapt, te Versailles en legde
contact tussen de Franse regering en de grote stad.
Gevaarlijke mogelijkheden werden geschapen door
een twist met Hendrik Casimir, die het zich zeer
aantrok dat zijn machtige neef na de dood van
Waldeck de post van eerste veldmaarschalk niet aan
hem maar aan een ander Duits vorst, de Hertog van
Holstein-Plöhn, had laten vergeven. De ijdele en
onbeduidende man had het leger te velde driftig
verlaten en zijn Friezen, die zich in hun Stadhouder
achterafgezet voelden, weigerden hun consenten op
te brengen en waren in een stemming om aan alle
vredesintrigues mee te doen.
In deze omstandigheden, waarvan hij het gevaar
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. ten volle besefte, had Willem III gepoogd de toe-,
stand meester te blijven door zelf vredesonderhan
delingen aan te knopen. Terwijl Mollo te Versailles
1 1' was, ontmoette Dijckvelt een Fransman te Brussel.
1 [
Het kwam er nu op aan te beletten dat Lodewijk die
1 ij
twee onderhandelaars, en dat wilde zeggen Amster
dam en de Stadhouder-Koning, tegen elkaar uit(|
spelen zou. Dat werd door Heinsius met veel beleid
gedaan. Hij kreeg de Amsterdammers tot volledige
openhartigheid omtrent de verrichtingen van Mollo
door hun te verzekeren dat hun bizondere handels
belangen — bepaaldelijk de afschaffing van het vat
geld — hem en Willem III ter harte gingen; en
• B
toen burgemeester Boreel gromde dat de officiële
onderhandeling in handen van een Utrechtenaar beI
rustte, wiens gewest bij navigatie en commercie geen
belang had en die dus daarvoor „geen harnas zou
aantrekken”, bewoog hij Willem om Dijckvelt zelf
naar Amsterdam te zenden. Diens opdracht was om
burgemeesteren van ’s Koningswege wederkerige
„confidentie” voor te slaan, onder geruststellende
verzekeringen op het punt van de handelsbelangen.
Zijn zending slaagde haast boven verwachting. Van
dat ogenblik af heerste er tussen Amsterdam, waar
Boreel in deze de leiding behield, en Willem III met
1 11
zijn medestanders vertrouwen. De stad steunde dus
een politiek welke met onderhandelingen slechts een
algemene vrede nastreefde en die dan in het bizon1 I
der Spanje en het Rijk helpen wilde om de weder
rechtelijke, en alleen door de twintigjarige wapen
stilstand van 1684 bekrachtigde „reunies” terug te
I p
bekomen, bovenal Luxemburg en Straatsburg; of
schoon Dijckvelt al aan de Fransen te verstaan ge
geven had, dat men-hun Luxemburg zou kunnen
• I
laten tegen een equivalent, drie (of zelfs twee, ver1

|
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zuchtte Willem III) uit de vijf steden Ieperen,
Meenen, Doornik, Condé en Maubeuge (alle sedert
Nymegen — 1678 — of zelfs Aken — 1668 — in
Frans bezit).
Op die grondslag was men het in 1694 al bijna
eens. En toch sleepte de oorlog nog van jaar tot jaar
voort. Van weerskanten was het een spel van ge
duld en uithoudingsvermogen. Hoe weinig men met
de wapenen ook op elkander won, de bondgenoten
wisten dat in Frankrijk de nood tot brekens toe
perste, Lodewijk daarentegen rekende er op dat
vroeg of laat verdeeldheid onder zijn vijanden hem
een uitweg openen zou. Inderdaad geschiedde dat
ten lange leste, maar de eenheid tussen Willem III
en de Republiek bleef gehandhaafd; de breuk kwam
tussen de Zeemogendheden en hun machteloze be
schermeling Spanje aan de ene kant en de Keizer
aan de andere kant.
Op de beurs van Amsterdam klaagde men in ’t
begin van 1696, dat de Republiek de oorlog toch
niet moest vo'ortzetten om Straatsburg, dat ieder
ogenblik door zijn eigen magistraat weer aan Frank
rijk verkwanseld kon worden, zoals trouwens
Duitse vorsten en ministers klaar stonden om des
noods het hele Rijk te verkopen. Een volksoproer
— het zogenaamde biddersoproer, gericht tegen een
belasting op begrafenissen — had kort tevoren ont
huld hoe geprikkeld de stemming was; het kan
moeilijk toeval geweest zijn, dat het huis van burge
meester Boreel, de medewerker van Heinsius, met
bizondere woede vernield werd.
Hoeveel dreigender werden de vooruitzichten
niet, toen in de zomer van dat jaar Savooien een
afzonderlijke vrede sloot! De Keizer en Spanje
lieten zich toen tot een neutraliteitsverklaring voor
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Italië vinden, zodat tegen 1697 een veel groter
Franse krijgsmacht voor een veldtocht in de Neder
landen beschikbaar zou komen.
En toch hield de Raadpensionaris, meer nog dan
de Stadhouder, die als Koning aan de aanvallen van
de Engelse vredespartij bloot stond, zich onbuig
zaam, en werkelijk schenen de Fransen de hoop dat
zij de Republiek konden intimideren op te geven en
ernstig aan vrede te denken. Maar toen de Keizer
Straatsburg door een schikking had kunnen winnen,
bleek dat het hem meer om voortzetting van de oor
log dan om die stad te doen was. Op het vredes
congres dat in het begin van 1697 te Rijswijk
bijeenkwam, voerden de Keizerlijke gezanten klaar
blijkelijke obstructie. De verklaring lag in de ge
zondheidstoestand van de ongelukkige Karei II van
Spanje, wiens dood nu toch eindelijk aanstaande
leek. Daarmee opende zich een veel wijder uitzicht
dan dat van een kleine gebiedsverschuiving: de strijd
tussen Habsburg en Bourbon om de erfenis der ge
hele Spaanse monarchie, door de huwelijken van
Lodewijk en Leopold vóór bijna veertig jaren voor
bereid, kon ieder ogenblik gestreden moeten wor
den. Bij het Groot Verbond van 1689, hadden de
Zeemogendheden ’s Keizers aanspraken erkend en
deze meende daarom, dat het zijn belang dienen
zou, als de coalitie nog tegen Frankrijk in de wape
nen stond op het ogenblik dat de opvolgingskwestie
aan de orde gesteld werd.
Toen die bedoeling van de keizerlijke diplomatie
hem duidelijk werd, in Maart 1697, barstte Wil
lem III in een brief aan Heinsius uit over ,,d’onverdraaglijke conduite” van dat hof; en aan de
Oostenrijkse gezant in Londen vroeg hij:
wat apparentie in de wereld er tegenwoordig zoude zijn om
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Vrankrijk te doen renuntiëren aan een successie, daarom zij
alleen mogelijk twintig jaren de oorlog zouden willen voeren;
(en zei hem), dat wij, God beter ’t, in geen staat waren om
Vrankrijk wetten voor te schrijven.

En dat bleek ras genoeg! Die zelfde zomer dron
gen de Franse legers verder, namen Ath in dé
Nederlanden, en tegelijk in het Zuiden ook, evenals
voor 57 jaar, Barcelona. Maar even begerig als
Leopold was dat de Spaanse Koning sterven zou
terwijl het nog oorlog was, evenzeer verlangde
Lodewijk dat het gebeuren mocht in vredestijd; en
was, wanneer het gebeurde, de goede verstandhou
ding tussen de Keizer en de Zeemogendheden ver
stoord, zoveel te beter! Daarom bood hij in weer
wil van zijn militaire successen tegen Spanje nog
gunstige voorwaarden, vooral voor Spanje en de
Republiek — alle veroveringen, als Bergen en Ath
en Barcelona, en zelfs Luxemburg, was hij bereid
terug te geven; de Republiek werd verlokt met nog
extra-voordelige handelstarieven —; maar het aan
bod van Straatsburg trok hij terug.
Het was niet mogelijk weerstand te bieden. Am
sterdam waarschuwde om door langer uitstel niet
nog meer te verspelen; de Engelse publieke opinie
uitte zich ondubbelzinnig voor vrede. Willem III
besloot de knoop door te hakken. Uit zijn naam
had Bentinck te Halle een onderhoud met de Franse
Maarschalk Boufflers. De bedoeling was om bij
Lodewijk alle wantrouwen in Willem als de on
verzoenlijke oorlogszuchtige weg te nemen en ook
aan Europa duidelijk te maken dat hij vrede wenste.
De Stadhouder-Koning liet zelfs verklaren dat hij
bereid was, zo nodig, vrede te sluiten voor de Repu
bliek en Engeland alleen. Inderdaad moest de Keizer
— Spanje had geen keus — voor het voldongen
Nederlandse Stam III 2
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feit gesteld worden eri trad hij pas naderhand tot de
vrede toe.
Bij het vredesverdrag van Rijswijk bleef Straats
burg in Franse handen, maar alles wat de Fransen
gedurende de oorlog in de Nederlanden veroverd
hadden, ontruimden zij, en ook Luxemburg. De
Staten legerden troepen in een rij vestingen aan de
Zuidgrens der Nederlanden, in Luxemburg, Namen,
Charleroi, Bergen, Ath, Oudenaarde, Kortrijk en
Nieuwpoort. Spanje, dat al een generatie lang voor
de verdediging van die gewesten zich op de Noor
delijke Nederlanden verlaten moest, stemde in die
regeling grif toe. Zo weinig vertrouwen boezemde
de vrede in, dat de Republiek haar „barrière” geen
ogenblik meer onbeschermd durfde laten. Intussen
verkreeg zij weer een gunstig handelsverdrag met
Frankrijk, dat bovendien het vatgeld afschafte.
b. Voortdurende economische voorspoed van
Holland.

Het is nodig een ogenblik te verwijlen bij de
economische toestand van de Republiek. Twee zo
zware oorlogen tegen Frankrijk — men voelt on
willekeurig mee met het geweeklaag over de
ondraaglijke lasten, dat telkens de voering ervan
vergezelde, en men is verwonderd als er straks weer
moed en kracht aanwezig blijken te zijn voor deel
neming op groter schaal dan ooit aan een derde.
De belastingen waren inderdaad al hoger opge
dreven, — de belastingen,
waarvan der, God beter ’t, in dezen staat zovele en velerlei
zijn, als mogelijk de hele wereld over ooit in een rijk of land
tseffens bekend zijn geweest (zoals een pamfletschrijver kort
vóór het uitbreken van de Negenjarige Oorlog klaagde).
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Die belastingen drukten op alles, op weelde
artikelen en op eerste levensbehoeften; nergens was
dientengevolge het leven zo duur als in de Repu
bliek, en vooral in Holland. Maar dat betekende
enkel een spanning, welke de veerkracht van die
samenleving verhoogde. Er heerste nog steeds een
levendige en vindingrijke bedrijvigheid, die alle be
zwaren teboven kwam. Zo er al achteruitgang was
op sommig gebied, dan werd dat door nieuwe op
bloei elders meer dan goedgemaakt.
Met de oude textielindustrie van Leiden en andere
Hollandse steden bijvoorbeeld ging het niet goed.
De concurrentie met Engeland en met aanpalende
Duitse streken viel al moeilijker vol te houden.
Daar waren de hoge lonen, door de dure levens-,
middelen zowel als de hoge levensstandaard onver
mijdelijk gemaakt, voor het grootste deel schuld
aan en de bescherming van de binnenlandse markt,
die de Staten met terzijdestelling van hun vrijhandelsbeginselen in het belang van die éne bevoor
rechte industrie plachten te verlenen, kon geen
redding brengen. De fabrikanten vonden een uit
weg door in steeds toenemend getal weefgetouwen
in Brabant, vooral in Tilburg, voor hun rekening
te laten werken. Daar waren de lonen lager, daar
bestonden de beperkingen van het gildewezen en
van het lakenhal-toezicht niet. Men zou die voor
delen dichter bij huis hebben kunnen vinden; maar
de Hollandse steden beletten nog hardnekkig het
Opkomen van alle nijverheid op het omringende
platteland. Overigens was het Hollandse platteland
heel Wat welvarender dan het Brabantse, dat stelsel
matig overbelast werd, en in de Tilburgse industrie
diende de ellende der Generaliteitslanden eigenlijk
nog de welvaart van Leiden, waar niet alleen de
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ondernemers woonden, maar waar ook het door de
gildebepalingen beschermde verfwerk nog verricht
werd.
Maar buiten het gildeverband waren nu in een
aantal plaatsen in Holland en Utrecht de nieuwe
industrieën van de Franse vluchtelingen opgekomen.
Overal lokten de stedelijke overheden dezen met
vrijstelling van belastingen, met voorschotten zelfs,
en met ontheffing van de gildebeperkingen. Dat laat
ste wekte heel spoedig de ergernis van de eigen
burgerij en waarlijk kleefden er aan het fabrieks
wezen, dat aldus naast het inheemse kleinbedrijf op
schoot, heel ernstige sociale nadelen; kinder- en
vrouwenarbeid werd op grote schaal gebruikt,
scharen van stadswezen werden te werk gesteld.
Maar voor een ogenblik won ’s lands rijkdom zeker
aanzienlijk door de fabricage van kostbare stoffen,
zijde, taf, brokaat, fluweel, die tevoren het mono
polie van Frankrijk geweest waren. Ook Franse
brandewijn begon men binnenslands te stoken,
evenals trouwens jenever; het in zwang raken van
die nieuwe drank werd in het volgend geslacht al
een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.
Overigens, als de bierbrouwerijen kwijnden, dan
kwam dat niet alleen daarvandaan, maar van het
al wijder gebruik van thee, en weldra van koffie,
waarmee de Oost-Indische Compagnie schatten
ging verdienen.
Wat de Europese handel betreft, de Engelsen en
de Noord-Duitsers, vooral de Hamburgers, begon
nen zich links en rechts, waar eens de Hollanders
het veld vrijwel alleen gehad hadden, in te dringen.
Maar dat betekende volstrekt niet, dat de Hollandse
handel daarom aan het afnemen was. De tijdgenoten
beschouwden de wereldhandel gelijk de wereldrijk-
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dom als een constante grootheid: volgens hen kon
men dus slechts winnen ten koste van een ander.
Inderdaad echter bevond men zich in een tijdperk
van economische expansie. De bevestiging van in
wendige orde schiep de voorwaarden daarvoor. Ook
al ging dat gepaard met eindeloze oorlogen tussen
de nieuwe sterke staten onderling, dat greep minder
storend in het economisch leven in dan de vroegere
verwarring. Nog altijd waren de Hollanders trou
wens de Engelsen ver vooruit in de Oostzee. Handel
met Frankrijk dreven de Engelsen haast niet, terwijl
de Hollanders zich daar niet alleen vanouds op toe
gelegd hadden, maar telkens, zoals wij weten, in de
vredesverdragen de gunstigste bepalingen voor hun
handel van Frankrijk bedongen. Gedurende de oor
logen werd dan weliswaar die handel bemoeilijkt,
maar van afbreken ervan wilden de Staten .toch,
volgens hun vaste gewoonte, niet horen. De Mid
dellandse Zee-landen, en vooral de Levant, waren
het gebied waar de Engelsen de Hollanders vóór
waren, ofschoon de Hollandse handel daar aller
minst kwijnde, en in de onderlinge handel tussen
de twee landen stond ,,de balans” (waar de toen
malig economen en politici angstvallig op letter).) nu
zeer gunstig voor Engeland — gevolg van de Navigatie-wetten. Maar geweldige vorderingen hadden
de Hollanders sedert de vrede van Munster, en
vooral in de allerlaatste decenniën, gemaakt in het
grote Spaanse wereldrijk. Niet alleen de handel van
de Spaanse Nederlanden, maar die van Spaans
Amerika was grotendeels in hun handen: ofschoon
toch de Spaanse „navigatie-wetten”, niet minder
dan de Engelse, en al van het begin der Spaanse
kolonisatie af, bedoelden het verkeer van koloniën
en moederland in Spaanse handen te houden. Maar

3.8

ONDER DE STADHOUDER-KONING

de economische vadsigheid der Spanjaarden had er
hen toch in almaar toenemende mate hun vat op
doen verliezen. Op grote schaal werd naar de ver
schillende Zuid- en Midden-Amerikaanse haven
steden door Nederlanders gesmokkeld. Het was
onder meer de behoefte van de Spaanse koloniën aan
steeds nieuwe negerslaven die dat onvermijdelijk
maakte: de toevoer daarvan werd door de Neder
landers en Engelsen beheerst. Hoe schrikkelijk dat
ook was in het oog van de clericale partij aan het
Spaanse hof, gedurénde een paar jaar had de rege
ring het befaamde invoer-contract, het asiento, zelfs
aan een Nederlandse groep — de Amsterdamse
familie Coymans — gegund. Maar ook toen daar
aan in 1689 een eind was gemaakt, bleef Curagao
een van de voornaamste stapelplaatsen van negers
voor Spaans-Amerikaans gebruik. En onder dekking
van die op zichzelf winstgevende handel onder
hielden de Nederlanders uiterst belangrijke relaties.
Zij stuitten daarbij geregeld op de Engelsen, maar
behielden hier zonder twijfel nog hun voorsprong.
Om kort te gaan, de economische veerkracht van
het land was ongebroken en in staat nog zware
schokken op te vangen.
c. Tussen twee oorlogen (1697—1702).
I. De barrière-regelingen.
De vrede van Rijswijk was niet zo heel verschil
lend van die van Nymegen, welke Willem III nooit
moe werd als een verraad te schandvlekken. In
waarheid had de houding der bondgenoten in beide
gevallen afzonderlijk handelen onvermijdelijk ge
maakt. Het was een geluk dat ditmaal de obsessie
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van Lodewijk’s geest door de Spaanse opvolgingsmogelijkheid, meer dan al het jarenlange volhouden,
voor Spanje en zijn Nederlanden nog zo gunstige
voorwaarden verwierf. Maar een geprikkelde stem
ming heerste tussen de Zeemogendheden en de Keizer.
In Engeland uitten zich oorlogsmoeheid en wan
trouwen tegen Willem en zijn Nederlandse gunste
lingen in hevige Tory-oppositie en beknibbelen van
het leger. De internationale omstandigheden waren
voor Lodewijk weinig minder gunstig dan na
Nymegen en in die situatie stelde zich nu voor hem
en al zijn buren één noodlotzware vraag: die van
de Spaanse successie: koerier op koerier kwam uit
Madrid met berichten over ziekte van Karei II.
Maar Lodewijk XIV Was niet gestemd om van
de constellatie gebruik te maken voor een politiek
van agressie als na 1678. De verarming van het
Franse volk deed hem opzien tegen een nieuwe
oorlog. Willem III hoorde wel van Heinsius, dat de
Staten onversaagd opnieuw het zwaard zouden
trekken als de Spaanse erfenis in Frans bezit dreigde
te raken, maar kon op Engeland niet rekenen. Zo
kwamen de twee grote tegenstanders er als vanzelf
toe overleg te plegen omtrent een schikking, waar
bij de Europese vrede gehandhaafd zou kunnen
blijven. Dit betekende, dat de Zeemogendheden met
Lodewijk overeen trachtten te komen aangaande
een verdeling van de Spaanse monarchie, waarbij
de andere pretendent, de Keizer, zijn aandeel toege
wezen kreeg. In alle verschillende plannen die
achtereenvolgens overwogen werden, moesten de
Italiaanse bezittingen van Spanje dienen om Lode
wijk tevreden te stellen: Willem en Heinsius waren
bereid hem een goed brok aan zijn eigen land te
zien toevoegen, liever dan het gehele Spaanse rijk
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aan een van zijn kleinzoons te laten, die wel een
eigen dynastie vormen, maar toch, vreesden zij, van
Frankrijk afhangen zou. Het was er hun vooral om
te doen de Zuidelijke Nederlanden, de „barrière”
immers van de Republiek, en de Amerikaanse kolo
niën, waar zij Franse handelsconcurrentie duchtten,
uit Franse handen te houden. Wel was er ook veel
op tegen, de Fransen hun macht in de Middellandse
Zee zo te laten uitbreiden; daaromtrent waren de
Staten zeker niet onverschillig, ofschoon vooral de
Engelsen, met hun grote handelsbelangen in de
Levant, op dat punt gevoelig waren. Maar als men
de oorlog vermijden wilde, moest men Frankrijk
iets gunnen.
Zo kwam dan in 1698 het verdrag tussen de
Koningen van Frankrijk en Engeland en de Staten
tot stand, waarbij voor het geval van Karei U’s
overlijden bepaald werd, dat Spanje zelf, met de
Nederlanden en Amerika, aan het zoontje van de
Keurvorst van Beieren, landvoogd der Nederlanden,
komen zou; dat kind, uitverkoren omdat zijn eigen
erfbezit het evenwicht van Europa niet in gevaar
zou brengen, had, als kleinzoon van de Keizer en
achterkleinzoon van Philips IV van Spanje, even
goede rechten als de machtiger pretendenten; de
Dauphin van Frankrijk zou Napets en Sicilië be
nevens enige verspreide plaatsen in Italië en in
De barrière-regelingen op de kaarten A, B en C in beeld ge
bracht zijn niet gelijksoortig. Onder de eerste plaatsten de Staten
garnizoenen in enige steden naast Spaanse garnizoenen. De tweede is
die van het nooit uitgevoerde Townshend-verdrag; daardoor zouden
de Staten de aangeduide steden alléén hebben mogen bezetten. Dit
werd ook bij het finale verdrag van 1715 bepaald (kaart C), be
halve dat de bezetting van Dendermonde met de landsheer, de Oosten
rijker, gedteeld werd. Op die derde kaart zijn ook plaatsen die op
andere wijzen (veldslagen, belegeringen, enz.) in de geschiedenis der
oorlogen van 1688 tot 1748 te pas komen, aangegeven.

KAART I: DE BARRIERE-REGELINGEN.

A.

De barrière 1678—1701.

B.

Het barrière-plan van 1709.

C.

De barrière van 1715.
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Noord-Spanjc krijgen; Milaan werd aan ’s Keizers
tweede zoon, Karei, toegedacht. Het Keurprinsje van
Beieren stierf echter vóór de vege Karei II, in 1699,
en alles moest overnieuw gedaan worden en, bij
ontstentenis nu van een onschadelijke derde, met
minder kans op welslagen. Het tweede verdelings
verdrag bepaalde, dat de Dauphin dezelfde schade
loosstelling ontvangen zou als in het eerste aange
duid, met daarenboven Lotharingen, welks Hertog
naar Milaan verplaatst werd. Het overschietende,
Spanje, de Nederlanden en Amerika, werd nu voor
's Keizers tweede zoon bestemd.
Maar die verdelingen, welke de Zeemogendheden
zich aanmatigden met één der pretendenten te rege
len, wekten het grootste misnoegen aan het hof van
Wenen, en niet minder te Madrid. Hier bestond bij
alle verwarring, onbekwaamheid en verarming één
hartstochtelijk verlangen, waaraan zich de Spaanse
trots vastklemde: dat het rijk in zijn geheel zou
blijven. Toen het Beierse prinsje nog leefde, had
Karei II hem daarom als zijn universeel erfgenaam
aangewezen. Nu loste de strijd tussen een Oosten
rijkse en een Franse partij om 's Konings sterfbed
zich op in de overtuiging dat Lodewijk het best in
staat zou zijn die eenheid te handhaven. 2 October
1700 tekende Karei II een testament, waarbij hij
aan diens tweede kleinzoon, Philips van Anjou, zijn
gehele rijk naliet. 1 November stierf hij. De gezant
die naar Versailles ging om Philips de kroon aan te
bieden, had instructie om ingeval men bij het ver
delingsverdrag volharden wilde, naar Wenen door
te reizen en Aartshertog Karei de gehele erfenis op
te dragen. Aangezien de Keizer zich door Willem
en de Staten niet tot het verdelingsverdrag had laten
overhalen, maar er met alle macht tegen protesteer-
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de, zodat ook handhaving daarvan tot oorlog leiden
moest — en een oorlog waarin het onzeker was of

WILLEM III.

Willem zijn woord gestand zou kunnen doen, want
er werd in Engeland felle kritiek op de afstand van
Italiaans gebied aan Frankrijk geoefend —, is het
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geen wonder dat Lodewijk besloot het verdelings
verdrag ter zijde te stellen en de gehele monarchie
voor zijn kleinzoon aan te nemen.
Voor Willem III was het een bittere ervaring
door Lodewijk, zooals hij het zag, gedupeerd te zijn.
Maar (schreef hij in arren woede aan Heinsius) als men
geen trouw of woord wil houden, kan men licht iemand be
driegen.

Het ergste was dat zich in Engeland een algemene
opluchting uitte — „onbegrijpelijk is de blindheid
van de mensen”, gromde de Koning —, zó hevig
was de tegenzin in het verdelingsplan. De laatste
jaren had Willem III in Engeland al zijn geduld en
zelfbeheersing nodig gehad. In 1698 was een nieuw
parlement verkozen, waarin de Tories, afkerig van
een staand leger en wantrouwig tegenover de vreem
delingen en heel de vastelandse politiek, een meer
derheid bezaten. Nooit was het gebrek aan begrip
tusschen Willem en het Engelse volk zo volledig als
toen. Een ogenblik, toen zijn Nederlandse regimen
ten afgedankt moesten, dacht hij erover de kroon
neer te leggen en naar Holland terug te keren. Maar
hij van zijn kant had het nationaal zelfgevoel der
Engelsen ook weinig ontzien. Noodgedwongen mis
schien, — maar in ieder geval had hij zijn Engelse
ministers steeds volledig buiten de geheimen van zijn
buitenlandse politiek gehouden. Hij werkte ver
trouwelijk slechts met Nederlanders.
Heinsius was zijn medestander, niet zijn dienaar.
Het vertrouwen en het begrip tussen die twee was
volkomen. Het verdient opmerking dat hun cor
respondentie, waarin Heinsius volstrekt niet bevelen
afwacht maar omstandig zijn eigen meningen mee-
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deelt, in het Nederlands gevoerd werd: geen van
Willem’s Engelse ministers behoefde kennis te
nemen van brieven, waarin over het lot van Enge
land en van Europa beschikt werd. Voor de vrede
van Rijswijk waren de voornaamste onderhandelingen gevoerd door Dijckvelt en Boreel, daarna
door Bentinck. De laatste, graaf van Portland im
mers, ofschoon tegelijk lid van de Ridderschap in de
Staten van Holland, was na de vrede als eerste
Engelse gezant naar het Franse hof gezonden. Door
hem waren de onderhandelingen voor het eerste
verdelingsverdrag in diep geheim, maar natuurlijk
in nauw overleg met Heinsius, begonnen en afge
sloten; de kanselier Somers had het grootzegel aan
een blanco volmacht gehecht. Het tweede verdrag
was evenzeer buiten de Engelse ministers om ge
sloten. Zodra het geheim uitlekte, keerde de Engelse
opinie er zich driftig tegen. Ofschoon Willem in de
afstand van Napels en Sicilië aan Frankrijk slechts
toegestemd had in het besef van zijn zwakte als ge
volg van de verlammende oppositie van het parle
ment en de vermindering der Engelse strijdmacht,
verweet men hem die concessies als verraad aan de
hoogste Engelse handelsbelangen: een opgeven van
de Middellandse Zee! Zo hevig was de stroming
tegen Willem, dat Lodewijk zich terug waande in
de dagen toen Karei II door zijn parlement vastge
legd werd. Maar Willem was de man niet om de
partij op te geven.
Ik ben volkomen gepersuadeerd in cas dit testament (van
Karei II van Spanje) effect sorteert, dat Engeland ende den
staat (de Republiek) in de uiterste perikel zijn om totaliter
verloren ofte geruïneerd te worden. Ik wil hopen, dat het in
den staat zo zal werden begrepen ende dat men alle kracht zal
bijspannen om zoveel doenlijk zulken groten kwaad tegens te
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gaan. Het is mijn d'uiterste mortificatie in deze importante
zaak niet te kunnen ageren met die vigeur, die dezelve vereist,
ende met een goed exempel voor te gaan, maar het moet door
den staat geschieden, ende ik hoop met een voorzichtige con
duite de mensen alhier t'engageren allenskens, zonder dat zij
het voelen.

Heinsius zag de zaak evenzo in als Willem III en
stond met dat inzicht veel minder alleen dan de
Koning in Engeland. Maar er waren er toch ook
velen die naar de Fransen luisterden, als die (zoals
Willem III het uitdrukte) „dat zoete woord van
vrede” gebruikten. Vrede nu, en mogelijke onaan
genaamheden later? Op de beurs van Amsterdam
rezen op het bericht van het aannemen van het
testament de obligatiën en actiën.
Uwe Majesteit weet (\"schreef Heinsius) hoe los dat funda
ment is, wat kracht het evenwel heeft. (En inderdaad hielden
burgemefesteren en de jonge pensionaris Bugs hem weldra
voor:) dat de Beurs bestaat uit vele ervarene mensen, zeer veel
kennisse hebbende van de wereldse zaken, maar die unanimement van gevoelen is, dat door d’acceptatie van het testament
geen onheilen te vrezen zijn.

Toch slaagde Heinsius erin Amsterdam zoetjes
aan mee te krijgen, maar hij moest daartoe een even
„voorzichtige conduite” aannemen als Willem III
in Engeland en van enig „vóórgaan” van de Repu
bliek was geen sprake.
Terwijl Philips V in al de Spaanse rijksdelen in
gehuldigd was, onderhandelden de Staten met
Frankrijk over waarborgen voor de „securiteit”, die
door de nieuwe staat van zaken bedreigd werd.
Heinsius wilde die waarborgen bekomen vóór men
Philips V erkende; Amsterdam neigde ertoe eerst
te erkennen, zoals de Fransen verlangden. Een be-
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weegreden tot die laatste gedragslijn was de be
zorgdheid voor de Staatse troepen in de barrière
vestingen, wier positie onhoudbaar werd, zodra de
Keurvorst-Landvoogd zich met de Fransen ver
stond. Er werd van beide zijden hard aan Maximiliaan Emanuel getrokken. In Februari ging hij
resoluut tot Lodewijk’s partij over. Franse troepen
marcheerden, tot ontsteltenis van de Staten, en ook
van de Engelsen, de Zuidelijke Nederlanden binnen.
Men was in Den Haag opgelucht de omsingelde
garnizoens-troepen veilig thuis te kunnen halen,
maar met de Zuidelijke Nederlanden geheel in Franse
handen waren nu de eigen grenzen onmiddellijk
blootgesteld.
De vrezen van een mensenleeftijd waren plotse
ling in vervulling gegaan. Iedereen kon nu zien —
ook al bleef de volmacht, door Philips nog vóór
zijn vertrek naar Spanje aan zijn grootvader ver
strekt, geheim —, dat de Zuidelijke Nederlanden
in feite een Franse bezitting geworden waren. In
hun gevaar, en steeds nog onzeker omtrent Enge
land, erkenden de Staten Philips V nu, maar tege
lijk werden in Den Haag de onderhandelingen over
waarborgen voortgezet; d’Avaux kwam daar van
wege Lodewijk XIV. En reeds kon Willem III wat
krachtiger handelen. Bij de ontsteltenis over de
Nederlanden voegde zich ergernis over de pogingen
die de Fransen meteen aanwendden om zich van de
handel in Spaans Amerika meester te maken. Lode
wijk’s machtswaan verleidde hem tot een optreden,
zo hier als daar, dat Willem III en Heinsius tegen
over de lichtgelovigen in het gelijk stelde. Amster
dam bleef aandringen op gematigdheid en herinne
ren aan de kosten van een oorlog, nu men nog onder
die van de vorige gebukt ging. Maar het stemde in
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met wat de.wezenlijk nationale politiek van Wil
lem III en Heinsius mocht heten.
Zo werden aan d’Avaux de eisen meegedeeld: dat
de Zuidelijke Nederlanden door Franse troepen ont
ruimd zouden worden en daarentegen de Staten er
barrière-vestingen van garnizoen zouden mogen
voorzien —■ in het Noorden nu natuurlijk! en in
het Oosten; de verdedigingslijn was in ieder geval
opgeschoven! —; dat de handel in alle Spaanse ge
bieden veiliggesteld zou worden; en dat de Keizer
(wiens troepen toen al in Italië streden) „satis
factie” zou verkrijgen voor zijn aanspraken. Dat
laatste betekende dat men de noodzaak van een
aaneensluiting bij de oude bondgenoot reeds ge
voelde. Inderdaad was Lodewijk tot geen van die
voorwaarden te vinden. Zo verliepen de onderhandelingen met Frankrijk en werden tegelijk die met
Oostenrijk de wiezenlijk belangrijke. De voorwaar
den die men goedschiks niet krijgen kon, werden de
grondslag voor een hernieuwing van het Groot Ver
bond, dat zou moeten trachten ze met de wapenen
af te dwingen.
Het verbond werd in September in Den Haag
getekend; Marlborough was de vertegenwoordiger
van de Koning van Engeland, die door de ellende
over de verdelingsverdragen (Somers en Portland
waren diezelfde zomer nog door het Tory-parlement in staat van beschuldiging gesteld) geleerd had
zich voor het sluiten van verdragen van Engelsen
te bedienen. Het doel was dus om de Keizer genoeg
doening te verschaffen; hem beloven dat men de
ganse monarchie aan Philips V ontrukken zou,
wilden Willem en Heinsius ook nu niet; voorts, dat
de handelsbelangen der Zeemogendheden gewaar
borgd zouden worden; en wat de Nederlanden be-
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treft, dat zij heroverd zouden worden
met het oogmerk hen te laten dienen als dijk, borstwering en
„barrière” om Frankrijk gelijk in het verleden van de Verenigde
Provinciën te scheiden en te verwijderen.

Enige dagen later overleed Jacobus II in zijn
Franse ballingschap en Lodewijk, die te Rijswijk
Willem III als Koning van Engeland erkend had,
begroette nu het kind welks geboorte in 1688 het
sein tot de omwenteling gegeven had als zodanig.
Als er nog twijfel bestond of het Engelse volk
Willem in zijn oorlogspolitiek zou steunen, dan
werd die nu weggenomen. Een nieuw parlement
werd gekozen, dat met vuur de nodige maatregelen
nam. Datzelfde voorjaar van 1702, waarin zijn
voorbereiding van de grote oorlog om Lodewijk
XIV’s machtsdroom te verstoren met succes be
kroond werd, zag het einde van Willem III. Al
jaren ziekelijk, stierf hij aan de gevolgen van een
val van zijn paard in Hampton Court. Engeland
zette zijn werk voort onder Anna, de zuster van zijn
overleden vrouw, die in Marlborough, lang haar
vertrouwde, nu juist van pas een bevelhebber en
diplomaat van ongemene begaafdheid vond. Maar
ook in de Republiek was bij alle verslagenheid geen
aarzeling. Tot teleurstelling van de Fransen, die
zich verbeeldden dat ,,de republikeinen” en „Mes
sieurs d’Amsterdam”, onder de druk van de mach
tige Stadhouder vandaangekomen, voor vredesintrigues vatbaar zouden blijken. Een grove mis
vatting! Willem III’s gunstelingenregiem had in
derdaad zwaar gedrukt en daar kwamen hier en
daar hevige reacties tegen. Maar het gevaar van een
Franse overheersing van de Zuidelijke Nederlanden
werd algemeen gezien zoals de Koning-Stadhouder
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het gezien had; de vrees dat Frankrijk zich van de
Spaans-Amerikaanse handel bemachtigen zou,
maakte daarenboven te Amsterdam diepe indruk; en
nu Engeland en Oostenrijk, en met hen opnieuw
een rij van Duitse vorsten (ofschoon ditmaal niet
Beieren, en ook Savooien niet aanstonds), klaar
stonden om tegen Frankrijk op te trekken, had
Heinsius geen moeite om de Staten tot eensgezinde
krachtsinspanning te bewegen.
d. De nadagen van het Spaans bewind in de
Nederlanden.

Wat een verbazend schouwspel levert de geschie
denis van het Noord-Nederlandse volk onder het
stadhouderschap van Willem III op! Daarvóór
hebben, wij het zijn onafhankelijkheid zien bevesti
gen ten koste van de wereldmacht van Spanje; zijn
vrachtvaart, zijn zeeheerschappij, zijn koloniale uit
breiding, handhaven in weerwil van Engeland; na
al die inspanning had het nog kracht en moed over
om Europa voor te gaan in het verzet tegen het
imperialisme van LodewijkXIV, een taak niette
min, die meer bloed en schat eiste dan één van de
vorige en tot de laatste phase waarvan — die het
doel bereiken zou, maar tevens de Republiek voor
goed uitputten — wij het zich nog maar net zagen
aangorden. Heel die gigantische strijd, welks eerste
schermutselingen en welks eerste katastrophe al
onder De Witt waren voorgevallen, die Heinsius na
de dood van Willem III nog met alle macht moest
voortzetten, die een tijdperk van een halve eeuw be
heerste, ging voor de Republiek om het weren van
Frankrijk uit de Zuidelijke Nederlanden.

NADAGEN VAN HET SPAANS BEWIND
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Willem III schreef het in de crisis van November
1700 aan Heinsius met zoveel woorden:
Wat ons het tractaat van partage heeft doen aangaan, was
alleen tot conservatie van de vrede in Europa en bezonder de
behoudenisse van de Spaanse Nederlanden. (En in de nieuwe
staat van zaken wéét:) Boven alle mijne bekommeringe is, hoe
het mogelijk zal zijn te beletten, dat de Spaanse Nederlanden
vallen in handen van Frankrijk.

Die bekommering werd niet ingegeven door
saamhorigheidsbesef met de stamgenoten in Vlaan
deren en Brabant; men dacht er niet aan dat hun
denationalisatie, die onder een Frans bestuur dreig
de, de eigen Nederlandse beschaving aantasten zou.
Men gevoelde slechts dat het met de onafhankelijk
heid van de eigen Noord-Nederlandse staat, als de
Fransen zich in het Zuiden indrongen, gedaan zou
zijn en men wilde die daarom, als in de dagen van
Frederik Hendrik, op. een afstand houden. Wij
zagen in wat bewoordingen dat in het Groot Ver
bond van 1701 uitgedrukt werd. In 1684 had
Fagel dat artikel van het Noord-Nederlandse poli
tiek geloof aldus samengevat :
Beter is ’t den Fransman te Brussel en te Antwerpen dan te
Breda of te Dordrecht tegemoet te trekken.

Dat geslacht van Noord-Nederlanders, gewend
aan de scheuring en aan de politieke onmacht van
het Zuiden, kon zelfs niet spelen met de gedachte,
dat het nog zoveel beter zou zijn als Antwerpen en
Brussel hun volle vrije kracht samen met die van
Breda en Dordrecht tegen de Fransman hadden
kunnen overstellen, ’t Is waar dat er in 1691 een
pamflet verscheen (de schrijver was Ericus Walten,
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zeker weer >) penvoerder van belangrijke personages
uit de omgeving van de Stadhouder-Koning) om te
betogen dat bij ,,de afschuwelijke kwade directie” der
Spaanse goeverneurs alle inspanning om de Zuide
lijke Nederlanden te behouden vergeefs was en dat
het daarom beter zijn zou, als Spanje ze aan een
krachtiger vijand dan Frankrijk, aan de Koning van
Engeland of aan de Staten-Generaal, en wel het
liefst aan de laatsten, afston^. Men zou denken dat
de taalgemeenschap daar toch tenminste ter sprake
moest komen (zoals in beschouwingen van een
halve eeuw vroeger nog gebeurde) en dat er iets
over de diensten gezegd werd die de inwoners onder
betere directie zelf zouden kunnen verrichten. Noch
het een noch het ander. Het betoog bepaalt zich tot
zuiver strategische, geografische, internationaalpolitieke overwegingen.
Ons daarentegen treft en verbaast het contrast
tussen de activiteit van het Noorden en de passiviteit
van het Zuiden in een strijd waarbij toch het lot van
het Zuiden nog onmiddellijker betrokken was. Voor
ons is het duidelijk dat wat Frankrijk zijn kans gaf,
de vernietiging van de' jonge Boergondische staat
was, die het zuidelijk gedeelte, en daaronder Vlaan
deren en Brabant, eens van zo’n machtig weerver
mogen bezield, in de treurigste hulpeloosheid en
geestelijke en materiële verwording gestort had. De
scheuring zelf was erg geweest; de voortdurende
vastkoppeling aan het in ontbinding verkerende
Spaanse rijk voltooide de ruïne.
In één opzicht kwamen al de goeverneurs die
:lkaar te Brussel afwisselden, overeen: hun machte
loosheid. De zwakke regering te Madrid vertrouwde
) Vgl. hiervóór, blz. 19.
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hen nooit geheel. Niet tevreden met de benoemingen
tot tal van posten — militair, maar ook burgerlijk
en kerkelijk — die zij in eigen handen hield, liet zij
zich ook nog door dwarskijkers voorlichten en
ondermijnde al te vaak het gezag van haar vertegen
woordiger door het gerucht te laten rondgaan dat hij
haar vertrouwen niet bezat. Zelfs de drie raden, van
welke althans de Geheime Raad en de Raad van
Financiën zo lang de werktuigen van het absolu
tisme geweest waren, toonden in deze natijd van het
Spaans regiem dikwijls grote ongezeggelijkheid
tegenover de goeverneur, soms trouwens, zoals in
de verdediging van het Jansenisme tegen de Jezuieten en de Paus, uit naam van wat hun het welbe
grepen belang der koninklijke macht docht. Op
leger en buitenlandse politiek hadden die raden na
tuurlijk nog steeds in ’t geheel geen vat.
De gewestelijke Staten, dat wil zeggen de ver
tegenwoordigers van de vanouds geprivilegieerde
standen der bevolking, hadden nog wel steeds
zeggenschap over het opbrengen van belastingen,
maar dat betekent niet dat hun toegestaan werd —
of zelfs maar dat zij ernstig trachtten — daarbij de
algemene vraagstukken van regeringsbeleid ter
sprake te brengen. Waren zij geregeld in StatenGeneraal bijeengeroepen, dan had dit moeilijk ver
meden kunnen worden. Nu werd over de consenten
niet alleen met de gewesten, maar binnen hen vaak
met de standen en met iedere stad afzonderlijk
onderhandeld en op die wijze kwamen op zijn
hoogst plaatselijke belangen tot uiting, — en na
tuurlijk de begrijpelijke weerzin van een geteisterde
en uitgeputte bevolking tegen alle betaling. Geen
krachtig nationaal gevoel, geen overtuiging dat haar
eigen lot op het spel stond, staalde haar uithou-
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dingsvermogen, zoals in de Republiek geschiedde.
De mogelijkheid van enige constructieve oppositie
tegen de regering werd nog verminderd door de
maatschappelijke tegenstellingen binnen de steden.
Te Leuven en te Brussel vooral was de verhouding
tussen de oligarchie, ,,de geslachten”, en de gilden
gespannen. Over het algemeen waren het de gilden
in de drie grote Brabantse steden die de regering de
grootste moeite bereidden, maar soms richtte zich
hun drift evenzeer tegen hun eigen magistraten als
tegen haar. Op zijn best traden burgemeesters ietwat
schoorvoetend als hun woordvoerders op; soms
trachtten zij in overleg met de regering hen met een
zoet lijntje tot ,,hun plicht” te brengen. Heel de
laatste periode van het Spaans bewind wordt ge
kenmerkt door ernstige opschuddingen in Brussel,
Antwerpen en Leuven.
Neem bijvoorbeeld het kortstondig bewind van
de Prins van Parma, die tussen 1680 en 1682 voor
al met Antwerpen veel te stellen had. In weerwil
van de vrede van Nijmegen (die trouwens de Franse
bedreigingen geen ogenblik wegnam) was de finan
ciële toestand wanhopig. Parma’s voorganger Villa
Hermosa was zo in het nauw gedreven, dat hij om
maar spoedig geld te bekomen met een kleinere bij
drage dan gewoonlijk van de Staten van Vlaanderen
genoegen genomen had en dit voorbeeld berokkende
Parma de grootste moeilijkheden in zijn pogingen
om de Brabanders tot consenteren te bewegen. De
nieuwe landvoogd was naar Brussel gekomen, ge
wapend met toezeggingen van ruime subsidies uit
Spanje. De werkelijkheid schoot daar aanstonds bij
te kort. Plannen van legerhervorming leden ook
onder het uitblijven zelfs van de nodige machtigin
gen uit Madrid. Zo jammerlijk werd de toestand
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van het slecht betaalde leger dat de soldaten haveloos
langs de straten bedelden, ja als rovers de wegen
onveilig maakten. En ondertussen wachtte het con
sent van Brabant op de afloop van de langgerekte
onderhandelingen van ’s landvoogds afgezanten, de
graaf d’Arquinto (zijn invloedrijke minister) en
Don Bernardo de Salinas (men lette wel, dat beiden
Spanjaard waren) met Antwerpen, waar de gilden
in een uiterst dwarse stemming verkeerden. Dat
kwam in de eerste plaats door een onverstandige
geweldmaatregel van de regering, die een Fransman,
bekend als opstoker van gilde-verzet, naar het kas
teel had laten lokken en te Brussel gevangen hield.
Daarin zagen de Antwerpenaars een aanslag op een
bij uitstek dierbaar privilege, dat de non euocando *).
Maar andere grieven mengden er zich onder en ten
slotte kon Antwerpen alleen overreed worden om in
de belastingen toe te stemmen (die zonder zijn mee
doen ook van de andere steden niet verkregen wer
den) door een verlaging van het tarief van in- en
uitgaande rechten. Men hoopte daar te Antwer
pen herleving van de handel van — een ijdele hoop
zolang toch dé Noordelijken de Scheldesluiting
handhaafden —, maar aanstonds protesteerden nu
de Staten van Vlaanderen, steeds hoofdzakelijk in
dustrieel gewest. En de Antwerpse gilden waren niet
lang koest. Al in 1682 kwamen lang slepende on
lusten over een bierbelasting er tot een crisis. De
meegaandheid van de magistraten wekte er de woede
der menigte. Zelfs een aantal dekens van gilden
wilden vóór stemmen. De kreet ging op dat ze om
gekocht waren; men noemde ze „knikdekens” of
*) Dat geen burger elders geroepen worden mocht om voor een andere
dan zijn stadsrechtbank terecht te staan.
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„knikkers”. Op de dag van de beslissende stemming
ten stadhuize hielden enkele belhamels op het
marktplein een knikkerspel, — een betoging die
door duizenden werd aangezien en grote opwinding
veroorzaakte. Weer liet nu de regering, tot het uiter
ste getergd, een stuk of wat Antwerpse voormannen
naar Brussel slepen om ze daar te vervolgen. Om
het privilege dat berechting buiten de stad verbood
te ontduiken, moest de zaak als hoogverraad be
handeld worden. Maar het kostte veel moeite ge
tuigen te vinden, en de magistraten van het centraal
bestuur waren ontsteld over de stemming welke uit
die onwil bleek.
Inderdaad durfde de regering in zulke gevallen
nooit recht doortasten. Men herinnerde zich het in
grijpen met de troepen te Antwerpen in 1658 *) als
een krachtdaad die men zich onder de nog zoveel
verachterde omstandigheden niet kon veroorloven.
Parma mocht tegenover de Spanjaarden, die hem als
Italiaan verachtten, met zijn titel van Hoogheid
pronken en (zoals een tijdgenoot het schamper be
schrijft) „gevolgd door dertig of zesendertig lakeien
te voet en twaalf pages, in een prachtige karos die
op een triomfwagen gelijkt, door de straten rijden”,
zijn zwakheid tegenover de onhandelbare Antwer
penaars deed het aanzien van zijn ambt geen goed.
Toch maakten de vreemde heersers in zekere zin
van de nood een deugd en volgden welbewust een
politiek, die door haar toegeeflijkheid en meegaand
heid afstak bij de harde methoden van de machtige
buurman: met krachtmiddelen konden zij hun
positie in de Nederlanden tegen diens opdringen
niet meer verdedigen. Dat zij op nationaliteitsgevoel
*) Vgl. deel II, blz. 433 vlg.
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evenmin een beroep konden doen, spreekt vanzelf,
en het beginsel dat hun in de strijd met de Noorde
lijke Nederlanden vóór 1648 soms de steun der be
volking verschaft had, het katholieke beginsel, was
natuurlijk krachteloos tegenover Frankrijk. Zo kon
vrees soms een averechtse uitwerking hebben, en over
het geheel kan men waarnemen, dat in de oorlogen
met Frankrijk de houding der ingezetenen tussen de
wettige heerser en de invaller door puur opportunis
tische overwegingen bepaald werd.
Zie bijvoorbeeld het gedrag van de Raad van
Vlaanderen, toen in 1678 de stad Gent in handen
van de Fransen viel. Elf van de twee-en-twintig
leden, met de president Errembault aan het hoofd,
schikten zich in de eis van de veroveraar dat zij hem
trouw zouden zweren en recht spreken in zijn
naam; de elf anderen verkozen de stad te verlaten
en vormden nu te Brugge de enige door de Spaanse
regering erkende Raad van Vlaanderen. Het was
een streep door de rekening van Errembault en de
zijnen, dat Lodewijk XIV weldra zijn veroveringen
in Vlaanderen teruggaf; maar zelfs toen wist de
Koning hen, die hem gediend hadden, tot bittere
spijt van de getrouwe raadsheren te Brugge, toch
nog te beschermen: bij het vredesverdrag van Nij
megen werd bepaald dat geen maatregelen van
wraak genomen zouden worden ter zake van dien
sten gedurende de oorlog aan de andere partij be
wezen. De president Errembault trok zich vrijwillig
terug en ging voorgoed in Franse dienst over, maar
de andere heren bleven in functie.
Toen de fortuin keerde, hadden zij zich bij de
Spaanse goeverneur verontschuldigd met een betoog
van noodzaak, insinuerende dat hun naar Brugge
uitgeweken collega’s enkel bewogen waren geweest
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door de omstandigheid dat hun bezittingen buiten
het gebied van de stad Gent lagen. De bevolking zag
toch de te Gent gebleven raadsheren wel degelijk
voor „verraders” aan en „de langgewenste weder
komst uit het vrijwillig ballingschap” der anderen
was met groot gejuich begroet. Het aanblijven van
de „verraders” schiep intussen niet enkel scheve en
onaangename verhoudingen binnen de herstelde
Raad, het moet ook de verzwakking van het loyaliteitsgevoel en de neiging om in de worsteling tussen
de koningen met kansen en belangen te rade te gaan
bevorderd hebben. Dat de nog levende „verraders”
in 1690, toen de oorlog opnieuw uitgebroken was,
toch nog afgezet en vervangen werden, kan daaraan
weinig goed gedaan hebben; vooral niet omdat die
maatregel van Spanje uit weer herroepen werd.
De Gentenaars kenden dus in ieder geval de
Franse bestuursmethoden bij ervaring. Trouwens,
er bestonden nog genoeg betrekkingen met de stre
ken die sedert 1659 van de Spaanse Nederlanden
waren afgescheurd en waar zij geregeld toegepast
werden. Verschillende brokken in het bizonder van
Vlaanderen hadden op verschillende tijdstippen
daaronder behoord, na 1678 nog Duinkerken, St.
Winoksbergen, Kassei, Hazebroek, Belle, Veurne,
Ieperen.
Het Franse bewind toonde weinig geduld met de
aloude plaatselijke rechten van dat stuk Dietse
grond. Al in 1670 verscheen een ordonnantie op het
strafrecht, waaraan ook later ingelijfde districten
onderworpen werden, en welke de volle bevoegd
heid der stedelijke schepengerechten over hun bur
gers aanmerkelijk beknotte; op zichzelf een hervor
ming waar veel voor te zeggen viel, maar die zeker
voor de stand der stadsheren hoogst aanstotelijk
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was, want weinig lag hun in heel de Nederlanden
zo na aan het hart als het recht de non evocando;
en er bestond te weinig consequente tegenstelling
tussen democratie en oligarchie dan dat de burgers
over ’t algemeen (wij zagen daar al een voorbeeld
van) in dat gevoel niet gedeeld zouden hebben: men
beschouwde dat privilege nog, zoals het in de mid
deleeuwen bedoeld was, als een recht niet zozeer van
de stadsregering als van de met haar eensgezinde
ingezetenen, die liever voor hun eigen schepenen
dan voor ’s graven rechters verschenen. Voor de bij
Frankrijk getrokken Vlamingen bracht die aanslag
op hun stedelijke zelfstandigheid ook aanstonds het
verlies van hun taalvrijheid mee. Hun schepenge
rechten werden onder een nieuw opgericht hof in
het Waalse Doornik geplaatst. De Duinkerkse
schepenen hadden al in 1663 bevel gekregen om zich
van het Frans te bedienen; in 1684 volgde dat
voorschrift voor het in 1678 ingelijfde Ieperen en
andere steden en kasselrijen van West-Vlaanderen.
Vernomen hebbende (aldus de motivering van het konink
lijk besluit) dat men te Ieperen (enz.........) in het Vlaams
pleit, zodat onze onderdanen in gezegde steden en kasselrijen,
wanneer zij verplicht zijn in ons hof van Doornik te gaan
pleiten, en soms voor zaken van gering belang (gevolg van
de ordonnantie van 16go), alle processtukken in het Frans
moeten laten vertalen, hetgeen kosten meebrengt en een bron
van verwarringen is; daarom, voor het welzijn van onze ge
zegde onderdanen aan die ongemakken een eind wensende te
maken, willen Wij en behaagt het Ons, dat er voortaan in de
stad Ieperen (enz.........) nog slechts in het Frans gepleit zal
worden, en verbieden Wij aan alle advocaten en procureurs,
zowel als aan de rechters, zich nog van de Vlaamse taal te
bedienen, op straffe van nietigheid.

Men ziet hier al een eigenaardige trek, die het
Franse gevoel van taalmeerderheid ook later zou
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vertonen: dat het welzijn der ingezetenen gediend
zou kunnen worden door Vlaamskundige rechters
te Doornik, komt bij de steller van het besluit niet
op. Toch behoeft het nauwelijks betoog dat een
dergelijke maatregel, al waren de juristen en magi
straten wel in staat hem toe te. passen, niets ver
anderde aan het taalgebruik van de bevolking: die
zou nog eeuwen volmaakt Fransonkundig blijven.
Hoe normaal Nederlands de cultuur van die ver
overde streek was, toont een figuur als Michiel de
Swaen, de Duinkerkse dichter, in onze eigen taal
opgevoed in het Jezuieten-college der stad, genees
heer en vroedschap, lid van een ijverige rederijkers
kamer x).
Maar wat in de Franse administratie van het
Vlaamse wingewest de nog onder Spanje blijvende
landgenoten zeker wel het meest verschrikte, dat
was de volslagen vernietiging van het geliefde bederecht. De Vlaamse steden onder Frankrijk werden
over hun aandeel in de rijksbelastingen zelfs niet
meer geraadpleegd; het werd ieder jaar bij konink
lijk besluit eenvoudig vastgesteld en zonder toezicht
vanwege de belastingplichtigen of hun vertegen
woordigers geheven. Naar Nederlands begrip was
dat de ergste vorm van despotisme.
Zeker won zich dus het erbarmelijke Spaanse be
wind door zijn zachtzinnigheid een zekere aan
hankelijkheid: maar zijn geldverlegenheid en onver
mogen om het land te verdedigen stelden het toch
ook aan de verachting van zijn onderdanen bloot.
De bondgenoten werden daar niet minder onge
duldig onder, en het was mee op aandrang van
Willem III, dat de Spaanse regering in 1691 ertoe
*) Zie over hem deel II. blz. 729 vlg.

MAXIMILIAAN EMMANUEL VAN BEIEREN,
borstbeeld door J. Kerricx de Oude.
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overging Maximiliaan Emanuel van Beieren de
landvoogdij op te dragen.
Deze, schitterende verschijning, trots op zijn
daden tegen de Turken, eerzuchtig en ondernemend,
maar tegelijk oppervlakkig en verkwistend, hoopte
van de aanvang af zijn bewind voor het leven te
verkrijgen en wie weet eenmaal, bij de grote om
keer die het uitsterven van de Spaanse dynastie deed
verwachten, de volle soevereiniteit over dat land,
zoveel rijker, zelfs in zijn tegenwoordig verachterde staat, en van zoveel wijder Europees belang, dan
zijn Keurvorstendom. Een ogenblik, in 1698, open
de de bestemming van zijn zoontje tot de Spaanse
troon hem nog grootser vooruitzicht, maar na diens
sterven in 1699 was al zijn eerzucht weer op de
Nederlanden gericht.
Al had men hem in 1692 ook aanstonds (hét
eerst te Roermond) met al de gezwollen vreugdebetuigingen begroet, waarmee het steeds weer hoop
volle Zuid-Nederlandse volk reeds zo dikwijls prin
sen van den bloede als redders had ingehaald, voor
lopig schiep de oorlog de ongunstigst denkbare
voorwaarden. De Keurvorst had ook weinig ge
legenheid om zich te velde te onderscheiden. Alleen
bij het bombardement van Brussel, daar won hij
zich, door de ijver en de moed waarmee hij de
burgerij in haar beproeving bijstond, werkelijk die
populariteit welke hij begeerde. De eigenlijke proef
tijd voor zijn bewindvoering kwam pas bij de vrede,
in 1697.
Er leefde in de openbare mening in de Neder
landen, scherper omlijnd dan men bij de politieke
onzelfstandigheid verwacht zou hebben, de con
ceptie van een taak die te vervullen stond, een taak
van economische hervorming, economisch herstel.
Nederlandse Stam III 3
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Al jaren lang ijverden een paar enthousiasten voor
bepaalde plannen: de Brusselse advokaat Van der
Meulen, in 1687 met een post in de centrale admi
nistratie bedacht, de Antwerpse koopman Cardon
maakten de geesten warm voor koloniale handel,
— als Spanje maar wat plaats in zijn monopolie
aan zijn trouwe Nederlanden wou inruimen —;
voor nieuwe kanaalverbindingen, van Antwerpen
over Brugge met de zee, van Brussel zelf met Brugge
en naar de andere kant met het oostelijk kolen
bekken — als de Republiek haar Munsterse rechten
maar niet al te nauw interpreteerde —; voor een
protectionistisch tarief — dat laatste was een reactie
tegen de vrijhandelspolitiek waartoe de goeverneur
de Prins van Parma in December 1680 onder Ant
werpse invloed besloten had; de industrie leed te
zeer onder de nieuwe Franse mededinging om de
middelen waarmee Colbert die bevorderd had, niet
te willen navolgen —. De Provinciale Staten van
Vlaanderen en Brabant begonnen zich zowaar met
die hoge denkbeelden te bemoeien; de woelige
„naties” 1) van Brussel lieten zich door Van der
Meulen voorlichten. Onder Maximiliaan Emanuel
kwam nu uit de inheemse administratie een krach
tige persoonlijkheid naar voren, Jan van Brouchoven, graaf van Bergeyck, niet in de eerste plaats
een jurist zoals Peckius of Roose, die enige jaren
tevoren het centraal gezag hadden gediend, maar
— teken van een nieuwe tijd —> een financier. De
Thesaurier-Generaal (dat was zijn ambt) werd de
voornaamste raadsman van de Keurvorst. Colbert,
wiens werk ook Van der Meulen en Cardon ge
ïnspireerd had, was het grote voorbeeld voor Bergl) Zo heetten de negen groepen der stadsgilden. Vgl. deel II, blz. 16.
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eyck. Maar Colbert ■ had de steun gehad van een
krachtig en zelfbewust absoluut gezag. Kon de
Keurvorst zo’n steun geven aan zijn minister?
De omstandigheden waren niet in allen dele on
gunstig. De oude rijkdom en de arbeidslust en
-kunde van Vlaanderen eri Brabant waren haast

DE GRAAF VAN BERGEYCK.

onverwoestbaar, en terwijl in de Republiek de
schuldenlast van de geweldige militaire inspanning
zwaar op het economisch leven drukte, waren in de
Zuidelijke Nederlanden, zoals wij weten, de be
lastingen licht. De verwoestingen door de oorlogen
aangericht werden snel hersteld. Indrukwekkend
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was de wederopbouw van Brussel — uit deze tijd
dagtekenen de beroemde gildehuizen op het markt
plein —; het pretlievende hof van de Keurvorst,
waar de inheemse adel in een kosmopolitisch gezel
schap opging, mocht een vreemde verschijning
maken bij de uitputting der staatsfinanciën, het gaf
vertier aan de Brusselse neringdoenden.
Zonder op het altijd uitwijkende Madrid te
wachten richtte Bergeyck in 1698 een Compagnie
van Oost-Indië en Guinea op. Voor overzeese
ondernemingen bleek het land echter weinig be
kwaam. Sedert het verlies van Duinkerken beschikte
het haast over geen varensgasten meer. Het verbod
om bij vreemde compagnieën dienst te nemen, dat
de Haagse Staten-Generaal hun eigen onderdanen
aanstonds inscherpten, had geen beletsel hoeven zijn,
want Noren en Hanzeaten waren er genoeg, maar
in ieder geval werd het oktrooi nooit wezenlijk uit
gevoerd. Toen er ernstige aanstalten gemaakt wer
den tot het graven der kanalen, uitte zich ook daar
tegen de ongerustheid der Noordelijke Staten-Gene
raal en de teleurgestelde voorstanders schreven het
plotseling opgeven van die onderneming aan hun
tussenkomst bij Maximiliaan Emanuel toe. Ook
hier echter lag de ware oorzaak in de al te haastige
voorbereiding. De gesteldheid van het terrein bleek
zulke kosten mee te brengen, dat de kapitaalkracht
van het land er niet tegen was opgewassen.
Maar protectie, dat middel had men toch zelf in
de hand? In het begin van 1699 won Bergeyck de
adviezen in, op een naar Brussel beroepen confe
rentie, van vertegenwoordigers der voornaamste
steden en vooraanstaande zakenmannen. De meest
extreme maatregelen tot het weren van vreemde
nijverheidsproducten werden voorgeslagen. Hoezeer
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ook doordrongen van de mening dat bescherming
het middel bij uitstek tot welvaart was, wilde Bergeyck toch wat voorzichtiger te werk gaan. Maar een
gevaarlijke opwinding van de openbare mening te
Brussel dreef de regering verder.
De „naties” verkeerden al lang in hevige beroe
ring. Uit de brand van 1695 waren de oorkonden
met oude, door de Boergondische Hertogen al af
geschafte en allengs vergeten privileges gered. Zij
werden door de naties onder de titel Luyster van
Brabant in het licht gegeven en eerbiedig (in het
Spaans!) aan de Koning opgedragen. In het wonder
lijk beeld van middeleeuws privilegedom dat daaruit
oprees, herkenden de voormannen der gilden (niet
anders dan de schutters te Amsterdam) hun ideaal:
zo moest niet alleen de aanmatiging en corruptie der
oligarchie aan banden gelegd (natuurlijk waren ove
rigens ook hun privileges, van de zeven „geslachten”,
sacrosanct!), zo moest de oude grootheid van het
land herwonnen worden. De voorrede „aan de Eer
zame Goede Mannen van de Negen Natiën dezer stad
Brussel”, vermoedelijk door Van der Meulen ge
steld, handelt hoofdzakelijk over de verloren wel
vaart en over de wenselijkheid om de koophandel
weer op gang te brengen (binnen het Spaanse rijk,
verbeeldde hij zich). De hernieuwde belangstelling
voor de privileges bracht intussen heel wat onrust
teweeg. Gedurig vielen er moeilijkheden voor over
toestemming tot belastingen, over verkiezing van
magistraten. Telkens week de regering van de Keur
vorst, zoals die van de Spaanse goeverneurs vóór
hem, voor de eisen der gilden. Zij verbood nu wel
het boek met de herrezen privilegiën, dat één geest
driftig deken tot het a.b.c.-boek der jeugd wou ma
ken, maar zij zocht nog steeds de gunst van een

TITELPRENT VAN DEN LUYSTER VAN BRABANT;’DE
BRUSSELSE DEKENS VOOR DE TROON VAN KAREL II.
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beweging die de straat beheerste. Zo gaf zij in April
1699 bij de zogenaamde ,,perpetuele edicten” de
volle maat van protectie; invoer van geweven goe
deren en uitvoer van onbewerkte wol werden een
voudig verboden, op tal van andere artikelen zware
invoerrechten gelegd. Maar het effect was verrassend.
Een aantal belangen werden door dat ruw ingrijpen
dodelijk getroffen. Terwijl het nog verzoeken om
méér bescherming regende, barstten ook protesten
los. Een oploop voor het huis van Bergeyck noopte
deze zijn ontslag te nemen; de Keurvorst, die hem
niet voldoende gesteund had, liet hem toch ook niet
geheel los, maar in ieder geval werden, nu ook het
gevaar van tegenmaatregelen van de omringende
landen duidelijk werd, de „perpetuele” edicten ver
zacht.
De positie van de Keurvorst tegenover de onlus
ten in Brussel, die het hele jaar voortduurden, werd
ernstig verzwakt door de tegenwerking die hij
ondervond van de Spaanse ambtenaren; de voor
naamste persoonlijkheid onder hen was de gezant in
Den Haag, Don Bernardo de Quiros, die zich het
recht van inmenging aanmatigde. Die Spanjaarden
zagen in de hervormingspogingen van Bergeyck een
gevaar: zou op die wijze het land niet nauwer aan
de Keurvorst verbonden en meer volledig aan zijn
gezag onderworpen worden, en was de Keurvorst
wel te vertrouwen? Er liepen geruchten dat hij in
verstandhouding met de Republiek zijn zelfstandig
heid zou vestigen. Dat denkbeeld was niet meer dan
een naklank, in het naar verandering hakende ge
moed der bevolking, van plannen die generaties
tevoren besproken waren. De Staten, hoe diep ook
in de zaken der Zuidelijke Nederlanden gewikkeld,
waar zij immers sedert Nijmegen zelfs garnizoenen
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onderhielden, hadden zulke ambities niet meer. In
de alles overheersende vrees voor Lodewijk XIV
wilden zij de verbinding van de Zuidelijke Neder
landen met een grote mogendheid in stand houden
om zeker te zijn van een bondgenoot, als Frankrijk
de Nederlanden aantastte; dat het Zuid-Nederlandse
volk in een zelfstandiger positie geplaatst zich mee
voor zijn eigen zaak zou kunnen inspannen, — wij
zagen het hiervóór —, bedacht men nog niet. Maar
zo er al van de Republiek voor Spanje's heerschappij
geen gevaar dreigde, was het niet mogelijk dat Maximiliaan Emanuel zich dan door Lodewijk XIV tot
een schikking waarin hij zijn eigen voordeel vond,
zou laten overhalen? Meer dan eens liet de Keur
vorst in Parijs het terrein verkennen. Tegen vals
spel van zijn kant nu scheen voortdurende zwak
heid van het centraal gezag in zijn goevernement,
verdeeldheid tussen hem en de bevolking en tussen
de provincies onderling, de Spanjaarden een waar
borg.
De inheemse adel was over het algemeen met de
persoon van de Keurvorst en met de hervormings
plannen van Bergeyck weinig ingenomen. De con
servatieven — Malcontenten noemden zij zich —
hadden met de oude Spaanse politiek van niets doen
veel meer op. De democraten, die hun programma
uit de middeleeuwen haalden, waren niet minder
tegen het bureaucratisch radicalisme, waartoe Berg
eyck neigde, gekant dan de conservatieven. Als De
Grieck in 1697 de vrede van Rijswijk te Brussel in
een toneelspel laat begroeten met een hartelijk
Lang leve onzen vorst en alle Spaans-gezinden!*

dan is dat zeker niet loutere zucht tot de eens zo
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gehate natie, maar speelt daar die partijgedachte
onder. „Spaansgezindheid” trouwens —- ieder wist
dat de Spaanse dynastie haar langste tijd gehad had,
dat men weldra of aan een Oostenrijker of aan een
Fransman zou toebehoren, of het moest zijn aan
een Beier, zo niet aan de Keurvorst zelf, dan aan zijn
zoontje, door het verdelingsverdrag van 1698 uit
verkoren. Toen dat zoontje in het begin van 1699
te Brussel kwam te sterven, uitten zich in de menigte
die de begrafenis in de Sinte Goedele aanschouwde,
verscheidenen:
Wat geluk! wat geluk voor ons landeken!

Zij verheugden zich, volgens de graaf van
Merode-Westerloo, die de Nederlandse woorden in
zijn in het Frans gestelde gedenkschriften optekent,
dat zodoende de kansen van de Oostenrijkse opvol
ging weer herleefden. De graaf was zelf ijverig voor
stander daarvan; de Beierse landvoogd en zijn
minister Bergeyck konden, de eèn om zijn persoon
lijke ambities, de ander om zijn geestverwantschap
met dat regiem, zich met de Franse Koning als
patroon van de Franse pretendent verstaan; Mal
contenten en gilde-democraten echter wisten heel
wel, of verbeeldden zich althans, dat de oude
Spaanse bestuurstraditie het veiligst bij een Oosten
rijker zijn zóu. De vrijheid en de privileges — dat
waren de schone leuzen, die zeker heel wat minder
fraais bedekken moesten, in het bizonder de mis
bruiken en de corruptie die in het plaatselijk bestuur,
in veel steden en in de kasselrijen, onder de gestie
van een onderling nauw verbonden bevoorrechte
stand, welig tierden.
Zolang de erfkwestie verschoven werd in ieder
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geval, steunden de Spaanse regering en de inheemse
opposanten tegen de eerzuchtige landvoogd elkaar.
Tot woede van Maximiliaan Emanuel trad Quiros
in verbinding met de ontevreden gilde-leiders en
moedigde hen aan, om zich tegen de Keurvorst op
het Spaanse hof te beroepen. Eind 1699 besloot
deze, ten einde raad, de troepen te gebruiken. Zoals
steeds stortte ook nu het verzet ineen. Van der Meulen werd in hechtenis genomen, andere leiders
vluchtten. Het Hof van Brabant. begon een proces
dat met talrijke vonnissen, meest bij verstek, ein
digde. In Augustus 1700 vaardigde de Keurvorst
een reglement uit, waarbij de bevoegdheden der na
ties, in ’t bizonder hun recht van meespreken over
belastingen, beknot werden. Maar die waren er ver
van zich daar zo maar bij neer te leggen en onder
alles door maakten zij nog grote zwarigheid om in
belastingen toe te stemmen en verlangden gratie voor
hun veroordeelde dekens.
Onder die omstandigheden brak het grote ogen
blik van de dynastie-verandering aan. Een machte
loze regering, die in al haar constructief werk
gefaald had en daardoor zowel als door haar
plotselinge strengheid tegen de Brusselaars haar
populariteit kwijt was. Een landvoogd trouwens
die aan niets anders dacht dan aan zijn eigen positie.
Een volk verdeeld door belangen- en klassen-strijd.
Zonder slag of stoot kon Lodewijk XIV zo zijn
nimmer verflauwd opzet volvoeren en zich van de
Zuidelijke Nederlanden meester maken. Wij weten
al, dat dit de werkelijke situatie achter de opvolging
van Philips V was. Maximiliaan Emanuel, die in
de Habsburger nog slechts een mededinger zien kon,
was begonnen met de Bourbon te erkennen en had
weldra, de Franse troepen binnenlatende, en zich
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van zijn voormalige vrienden, de Keizer en Wil
lem III, lossnijdende, de fortuin van Lodewijk om
helsd. De enige tegenprestatie die hij bedingen kon,
was dat hij in zijn landvoogdij bevestigd werd;
enkel voor het geval hij zijn Beierse bezittingen ver
liezen mocht, werd hem de soevereiniteit over de
Nederlanden beloofd.

DE SPAANSE SUCCESSIE-OORLOG
TEGEN FRANKRIJK (1702—13/5)
2. DE DERDE COALITIE-OORLOG
a. De Zuidelijke Nederlanden onder Frans bewind
(1701 6).
—

ET wat-voor gevoelens liet de ZuidNederlandse bevolking deze lotsbe
schikking over zich heen gaan ? Niets is
■ moeilijker dan de gevoelens te bepalen
van een gemeenschap die aan het hoger politiek
geen zelfstandig deel meer nemen kon en die zich
zelfs nauwelijks erover uitte. Dat de Frans-Spaanse
heerschappij door de geestelijkheid als een verzeke
ring tegen verbindingen met Hollands en Engels
ketterdom werd aangezien, staat vast. Te Antwer
pen gaf zij aanstonds na de bezetting door Franse
troepen in Mei 1701 een indrukwekkende betoging:
met eigen handen begonnen het kapittel en de
clerezie van de kathedraal, met de koordeken aan
het hoofd, graafwerk te verrichten om bij de St.
Jorispoort, aan de kant waar een Hollandse aanval
verwacht zou kunnen worden, een verschansing op
te werpen. Achtereenvolgens kwamen de abt van
St. Michiels met zijn kloosterlingen, de predikheren
en minderbroeders en andere kloostergemeenten, de
kanunniken en kapelaans van St. Jacobs, de Jezuieten en Augustijners met hun leerlingen de arbeid
voortzetten, tot eindelijk ook de vierentachtigjarige
bisschop Cools een paar kruiwagens met aarde ver
voerde.
Zelfs buiten de geestelijke kring was er over de
verheffing van een Frans vorst, en in datzelfde
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Brussel dat aan het Franse bombardement nog zo ’n
bittere herinnering bewaarde, een ogenblik vreugde
geweest, toen Philips V begon met koninklijke ge
nade te oefenen en de verbannen gildedekens vrijelijk
terugkeren konden. Maar dat was maar ijdel ver
toon. Men kreeg spoedig te gevoelen dat de bestuurs
wisseling inderdaad een verandering van systeem,
maar in een geheel andere zin, betekende. De vrezen
van allen, magistraten, adel en democraten, die
slechts van de Oostenrijker voortzetting der traditio
neel geworden Spaanse lankmoedigheid ten opzichte
van de privilegiën verwachtten, werden bewaarheid.
Krachtig bewind, dat werd nu op de ZuidNederlanders beproefd, en aan niets waren zij zozeer
ontwend. Vóór zijn vertrek uit Versailles naar
Spanje, in December 1700 nog, had Philips V zijn
grootvader gemachtigd om in zijn naam alle nodige
maatregelen in de Zuidelijke Nederlanden te nemen.
Zodra de Franse troepen het land bezet hadden en
de regeling met de Keurvorst getroffen was, werd
deze bewogen om naar zijn Beiers erfland terug te
keren, en het bestuur te Brussel lag nu in handen
van de markies van Bedmar, een Spanjaard en
Philips V’s vertegenwoordiger, maar ijverig voor
stander van de Franse connectie, bijgestaan door
Fransen als de markies de Puységur, de maarschalk
de Boufflers, en de intendant van de door Frankrijk
geannexeerde delen van Vlaanderen, Du Gué de
Bagnols. Zij vonden onvoorwaardelijke medewer
king bij één aanzienlijk inheems ambtenaar, Bergeyck. Die voelde zich ten lange.leste in zijn element.
Boven de Keurvorst, boven Philips V, zag hij nu
een meester die wist wat hij wilde en die voor geen
volksongenoegen uit de weg zou gaan; die meester
diende hij met geestdrift.
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Toch kwamen de centralisatie en het absolutisme,
die hij nu kon helpen verwezenlijken, niet aan dat
economisch herstel, hetwelk hem zo na aan het hart
gelegen had, ten goede, maar aan niets anders dan
aan de oorlogvoering waarin Frankrijk het land
tegen zijn bondgenoten en beschermers van onlangs
meesleepte.
Vrede — dat zou de Zuid-Nederlanders mis
schien met het Franse bestuur, onbuigzame ,,effi
ciency” en al, hebben kunnen verzoenen. Eerst kon
men nog hopen, dat de opvolging van Philips V,
die aan de Frans-Spaanse vete een eind maakte, juist
vrede bewerken zou. Maar zo het Zuid-Nederlandse
volk zich al door Frankrijk zou hebben laten op
slorpen, het Noord-Nederlandse kon — wij weten
het — in die vervulling van Lodewijk XIV’s am
bities niet berusten, en in 1702 reeds opereerde een
Nederlands-Engels leger onder Marlborough aan de
Maas. Venlo, Roermond, Stevensweert en Luik
werden dat jaar genomen, en het volgende jaar
Gelder en Hoey. Staatse troepen drongen ook van
Zeeuws-Vlaanderen tegen Antwerpen en Brugge op;
er werd gevochten, maar met minder geluk, bij
Calloo en Eeckeren. Intussen was nu het gewest
Opper-Gelder in handen van de bondgenoten,
stevig door de Luikse Maas-vestingen verzekerd, en
de verbindingen met de Duitse vorsten waren zo
open als ooit in de dagen van Frederik Hendrik;
— want naar diens operatie-terreinen vinden wij
ons verplaatst en aan diens problemen worden wij
herinnerd, nu het front der Zuidelijke Nederlanden
weer naar het Noorden in plaats van naar het Zui
den gekeerd is. In 1704 maakte Marlborough in
tussen van die open verbindingen een gebruik dat
bij Frederik Hendrik nooit opgekomen zou zijn:
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stoutmoedig tot in Beieren voorttrekkend vernietig
de hij Maximiliaan Emanuel’s Frans-Beiers leger bij
Blenheim en redde Oostenrijk. In 1705 werd de
stellingenoorlog in de Nederlanden weer voortgezet
en van de Maas uit een begin gemaakt met de afknabbeling van Brabant: Thienen, Diest en Zout
leeuw werden genoihen. In 1706 volgde toen de
grote katastropbe van het Franse leger bij Ramillies
in Waals Brabant (tussen die in ’t vorige jaar be
zette plaatsen en Namen). Zelfs na de slag bij de
Donau, die Marlborough’s krijgsgenie aan de wereld
onthuld had, werd zo iets niet verwacht. In al de
veldtochten die sedert een eeuw in en om het bezit
van de Zuidelijke Nederlanden gevoerd werden, was
geen wapenfeit voorgevallen dat zo onmiddellijke
en ver-reikende gevolgen had. Heel Brabant en zelfs
heel Vlaanderen werden door de Fransen ontruimd.
Vijf jaar lang hadden zij er geheerst, alsof het voor
eeuwig was.
Van het eerste ogenblik af hadden de Franse
ambtenaren het land als een nieuwe bezitting opge
nomen en maakten, in het bewustzijn van een eigen
en in hun oog hogere bestuurstraditie te vertegen
woordigen, plannen voor hervormingen. Maxi
miliaan Emanuel, na het verlies van Beieren terug
gekomen, werd buiten het eigenlijke bewind
gehouden. De Fransen ergerden zich aan de om
slachtigheid en langzaamheid van de administratie,
telkens opgehouden door medezeggenschap volgens
de oude privilegiën van groepen onderdanen. Zij
dachten erover de bezwering van die privilegiën
door Philips V’s vertegenwoordiger te beletten,
maar zwichten toch, toen hun duidelijk werd hoe
zeer dat de openbare mening verontrust zou hebben;
’t was welbeschouwd zo moeilijk niet om over die
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perkamenten weerstanden heen te schrijden. De
geest der nieuwe machthebbers blijkt uit wat de
Puységur in Mei 1701 uit Brussel aan Lodewijk’s
minister de Torcy schreef:.
Wij moeten geen vrees voor dit volk hebben. Als wij willen,
zijn wij meester. Zij zijn buiten staat iets tegen te doen. Men
moet in dit land nooit iets voorstellen, als men wil dat het
gedaan zal worden; men moet het rustig bevelen, en het ge
schiedt.

Nog trachtte de oude Spaanse geest, niet door
Philips V of Bedmar, maar van de bureaux in
Madrid en Brussel uit, zich te doen gelden. Zonder
omslag werd die inmenging op zij geschoven. In
1702 werd een bestuurshervorming ingevoerd,
waardoor de Raad van Vlaanderen te Madrid en de
Spaanse ambten te Brussel afgeschaft werden: even
zo verdwenen de drie grote bestuursraden nog door
Karei V ingesteld om plaats te maken voor één
enkele Raad des Konings. De Procureur-Generaal
kreeg toegang tot alle centrale en plaatselijke ge
rechtshoven. De financiële administratie werd ge
concentreerd en een ongekende machtstelling gescha
pen voor Bergeyck, die tegelijk ,,sur-intendant” der
financiën en staatssecretaris van oorlog werd. Een
ander besluit beroofde de provinciale goeverneurs
van zekere bevoegdheden, welke aan de centrale
regering getrokken werden. Over het geheel dus een
belangrijke versterking van het centraal gezag. Niets
was van meer betekenis dan dat de rechtsmacht
doordrong in de totnogtoe door de privileges zo
zorgvuldig afgesloten locale kringen. Vooral bij de
heffing van de belastingen gebeurden onder het
Spaans regiem, zo werd althans beweerd, straffeloos
de ergste ongeregeldheden: daar zouden de geld-
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moeilijkheden van de ongelukkige Spaanse regering
goeddeels uit voortgekomen zijn; maar een deel van
de opbrengst der contribuabelen bereikte de schat
kist, de rest bleef aan de vingers van de plaatselijke
magistraten hangen.
Men had op die hervormingen niet gewacht om
het dringendste te ondernemen, de uitbreiding en
verbetering van het leger. De erbarmelijke toestand
van de troepen onder het Spaanse bewind mocht
geen ogenblik langer duren. Een nieuw leger werd
uit de grond gestampt door uit de bevolking bij
loting dienstplichtigen aan te wijzen. Wat een hard
ingrijpen in het maatschappelijk leven veroorloofde
zich de indringer! Het regende protesten en klach
ten, maar de maatregel slaagde niettemin. In de
Republiek waren, naar wij gezien hebben, in tijden
van heel bizonder gevaar — in 1629, in 1672 —
boeren en burgers nog wel tot krijgsdienst verplicht.
In de Zuidelijke Nederlanden was de oorlog steeds
(en hoe kon het anders ?) als de aangelegenheid van
de vreemde regering beschouwd en haar slecht be
taalde en dus losbandige huurlingen vreesde men
weinig minder dan de troepen van de vijand. Maar
aan die slechte betaling en aan die losbandigheid
kwam nu ook een eind. Een reorganisatie werd
ondernomen, ontworpen door de Puységur, welke
het leger in de Zuidelijke Nederlanden geheel op de
voet van het Franse leger bracht. Maar het voor
naamste was de betaling, en daartoe dienden de
financiële hervormingen, die de hoofdbezigheid van
Bergeyck uitmaakten.
Het ging er maar om, met hulp van de nieuwe,
gevreesde macht aan het centrum zoveel mogelijk
geld uit de onwillige provinciën te persen. Nog niet
tevreden met het tot dusver ongekende toezicht van
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de centrale rechterlijke macht gebruikte Bergeyck het
middel der verpachting. Om de koninklijke inkom
sten te verpachten had hij slechts de tegenstand van
oude ambtelijke colleges, die spoedig geheel opge
ruimd werden, te overwinnen; maar die inkomsten,
uit domeinen en toltarieven waren niet zo groot dan
dat de centrale regering niet hoofdzakelijk van de
bijdragen der provinciën afgehangen zou hebben.
Die tot verpachting van hun eigen inkomsten te
bewegen was een heel wat zwaarder onderneming.
Bergeyck kreeg het gedaan in Vlaanderen — waar
de opbrengst dientengevolge van 700.000 tot
1.300.000 ponden steeg, een treffende bevestiging
van de bewering omtrent geknoei onder het stelsel
van heffing door de plaatselijke overheden —«, maar
Brabant bood koppig weerstand. Langdurige strijd
was er ook over kleinere maatregelen, waarin de
minister telkens zijn zin wist door te zetten, of
althans goed geld wist te maken uit afkoop van
zijn besluiten: een zegelbelasting werd ingevoerd
voor het hele land zonder voorafgegane toestem
ming der Staten, ambten die steeds in de begeving
van provinciale of plaatselijke overheden hadden
gestaan — notarissen en een bepaalde klasse van
notarissen in Vlaanderen die men „stokhouders”
noemde, —, werden afgeschaft en nieuwe ambten
van ’s Koningswege ingesteld; die ambten (daar
kwam het op aan) waren koopbaar, op zichzelf een
gebruik dat in de zeden van het land aanvaard was;
wat ergernis wekte, was dat de afschaffing der oude
ambten velen in verkregen rechten krenkte en de in
stelling der nieuwe een bron van inkomsten uit de
handen der plaatselijke overheden in die der cen
trale regering bracht.
De willekeur die dat alles kenmerkte, schokte de
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gemoederen, zonder dat, in een oorlog waaraan men
geen nationale betekenis vermocht te hechten, een
gevoel van saamhorigheid met de uit de lucht ge
vallen Franse regering hen verzoenen kon. Ook op
een gebied waarbij haar financieel belang niet be
trokken was, ontzag die regering de gevoeligheid
der Zuid-Nederlanders met betrekking tot oude
rechtsvormen niet, — ik bedoel het gebied van de
strijd om het Jansenisme.
Nog onder het Spaans bewind had die strijd weer
scherper vormen aangenomen. In 1689 was een
Boergondisch edelman, de Precipiano, Aartsbisschop
van Mechelen geworden, en gedurende zijn veeljarig
primaatschap ging deze met alle macht die hem ten
dienste stond tegen de .zelfstandigheidsgeest in de
Nederlandse kerk te keer 1). Het dogmatisch aspect
van de controversie gaat nu haast schuil achter de
strijd om recht of blinde onderwerping. De befaam
de Declaratie van de Franse geestelijkheid, van
1682, waarbij grenzen gesteld werden aan het pau
selijk gezag over de nationale kerk, was allerminst
Jansenistisch van oorsprong, maar de beginselen
daarin verkondigd kwamen de Jansenistische weer
stand wonderwel te pas en de Universiteit van
Leuven weigerde volstandig de Declaratie te ver
oordelen. Eerst vonden de methoden van de Aarts
bisschop zelfs te Rome lang geen onverdeelde goed
keuring. Hef voortdurend jacht maken, met behulp
van het formulier van Alexander VII, op onrecht
zinnige geestelijken, het afzetten van beneficiehouders met verwaarlozing van alle privileges en
vormen van recht, werd in 1694 door Innocentius XII gestuit met een breve, die een Leuvens
*) Zie deel II, blz. 6 77.
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doctor (de Waal Hennebel) had uitgelokt. Maar
Precipiano en de Jezuieten verkregen lijnrecht daar
tegenin van de Spaanse regering (van Madrid, want
Maximiliaan Emanuel te Brussel bekommerde zich
om deze zaken niet veel) een bevel aan alle over
heden om wie zelfs maar verdacht werden van Jan
senisme of rigorisme van beneficies uit te sluiten.
Honderdenvijftig geestelijken en leden van de Universiteit verstrekten toen aan Willem van de Nesse,
pastoor van de Sinte Katelijne te Brussel, een vol
macht om uit hun naam bij de soeverein, de minis
ters en de Staten uit te werken, dat deze bevelen
slechts gelden zouden:
met inachtneming van artikel 1 van het Edict, genaamd de
Blijde Inkomste, van alle goddelijke en menschelijke rechten,
van de privileges der kerkelijke immuniteit en van de beschik
kingen van Innocentius XII in zijn breve, in ’t bizonder die
welke voorschrijft niemand van enig ambt uit te sluiten dan
overeenkomstig de orde van justitie.

De Aartsbisschop klaagde Van de Nesse aan
wegens samenspanning tegen het soeverein gezag.
De Geheime Raad sprak hem vrij. De rechtsgedachte
kon zich onder het zwakke Spaanse bewind nog
doen gelden. Maar in 1700, met de opvolging van
Philips van Anjou, Lodewijk XIV’s kleinzoon,
sloeg het uur van de Aartsbisschop. In Frankrijk
was de theologische twist juist op de overgang der
'eeuw weer opgelaaid, eerst naar aanleiding van het
boek van Quesnel, die nog steeds te Brussel woon
de 2). In Rome zelf greep een verandering plaats,
nog onder Innocentius XII, maar vooral onder
Clemens XI, die hem in 1700 opvolgde. Wij zullen
zien hoe deze ook met de Jansenistische, men zou
misschien beter zeggen de nationale, of zelfstandige,
2) Aldaar, blz. 676.
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geest van de Noord-Nederlandse kerk de strijd aan
bond. Maar wat in de Zuidelijke Nederlanden na de
troonwisseling vooral meetelde,_ dat was de gezind
heid van Lodewijk XIV. En deze verafschuwde de
Jansenisten dieper naarmate hij ouder werd, en in
het laatste gedeelte van zijn regering, als hij zijn
laatste geweldige oorlog tegen Europa voeren moet,
spant hij zich, in nauwe samenwerking met Rome
nu, tot het uiterste in om hun eigengerechtigde geest
uit te roeien. Hetzelfde moet in de Nederlanden be
proefd. In 1703 laat de Aartsbisschop, op uitdruk
kelijk bevel van de Koning, Quesnel in hechtenis
nemen en in de aartsbisschoppelijke gevangenis op
sluiten. Terwijl de Staten van Brabant nog protes
teren tegen zulk een verkrachting van de rechts
zekerheid, ontsnapt de gevangene, maar nu beveelt
de Koning aan zijn landvoogd eigenhandig om twee
andere geestelijken „om goede redenen die mij be
kend zijn” uit het land te bannen. Eén dier twee
was de Waal Ruth d’Ans, de ander pastoor Van de
Nesse. Uitwijzingen door middel van een „lettre de
cachet”, of met andere woorden zonder vorm van
proces, waren kenmerkend voor het Franse absolu
tisme, maar streden geheel met Nederlandse begrip
pen -*— ofschoon naar wij weten in het Noorden
stadsregeringen zich soms aanmatigden om burgers
zonder verdere omslag uit hun stad te verbannen. —
In Brabant maakte in ieder geval de behandeling van
pastoor Van de Nesse een zo slechte indruk — te
Brussel genoot deze groot persoonlijk aanzien —,
dat Bedmar er bij de Koning op aandrong hem te
laten terugkeren; zonder gevolg overigens en zelfs
werden op bevel van Madrid (maar dat wilde toch
eigenlijk zeggen van Versailles) nog een paar doc
toren uit Leuven verwijderd.
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Toen het Franse leger 23 Mei 1706 bij Ramillies
verslagen was, viel dus nauwelijks te verwachten dat
de steden en Staten van Brabant en Vlaanderen veel
ijver aan de dag zouden leggen om het bewind van
Philips V overeind te houden. Reeds 26 Mei ver
schenen in het Nederlands-Engelse legerkamp afge
vaardigden van de Staten van Brabant; de Fransen
trokken overal terug; stad na stad opende haar
poorten voor de overwinnaars, de ambtenaren
regering te Brussel was radeloos, Bergeyck en ande
ren die hun fortuin onverbrekelijk aan dat van de
Fransen verbonden achtten, pakten zich weg; en nu
ontvingen Marlborough en de Staatse Gedeputeer
den te Velde de Brabantse delegatie met de grootste
voorkomendheid en verzekerden haar dat zij slechts
streden om hun bondgenoot, Karei van Habsburg,
aan zijn rechtmatig erfdeel te helpen en dat die,
Brabant’s wettige vorst, het land volgens de oude
privilegiën en zonder nieuwigheden regeren zou.
Ffoe verleidelijk klonk dat na het Franse bewind,
’twelk al niet meer dan een kwade droom leek!
5 Juni erkenden de Staten van Brabant Karei als
hun soeverein. Marlborough en de Staatse Gedepu
teerden waren toen, westwaarts voortgerukt, al te
Gent, en hier namen 6 Juni de Staten van Vlaan
deren hetzelfde besluit. De Keurvorst van Beieren,
in de Rijksban geslagen na het verlies van zijn erf
land, had nu ook van zijn landvoogdij enkel de
Waalse gewesten nog over.
b. Het stadhouderloos bewind in de oorlog.

Voor het eerst in haar bestaan nam de Republiek
deel aan een grote landoorlog zonder een Prins van
Oranje. Dadelijk na Willem III’s afsterven legde de
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„republikeinse” partij in al zijn vijf provincies de
hand op de macht en nam zich voor die te behou
den. De Stadhouder van Friesland was minderjarig;
hij kon niet eens in het bezit van Willem III’s per
soonlijke erfenis treden, aangezien de Keurvorst van
Brandenburg (die juist Koning van Pruisen werd)
hem die op grond van zijn eigen rechten als afstam
meling van Frederik Hendrik betwistte. Toch was
in hem op den duur een pretendent voor het stad
houderschap in Holland te verwachten, zoals een
mensenleeftijd tevoren tijdens het Raadpensgionarisschap van De Witt Willem III zelf geweest was.
Intussen kwamen overal regenten die deze ge
durende zijn bewindvoering achterafgezet of uitge
sloten had, weer in hun bedieningen. In Holland
ging dat zonder veel schokken. In de provincies waar
des Stadhouders hand het zwaarst gewogen had,
was de terugslag heviger. In Zeeland kwamen niet
alleen te Goes de ballingen van 1692 terug, maar
de Staten maakten meteen een eind aan de heer
schappij van Odijck; het Eerste-Edele-schap zelf
werd vernietigd en Odijck uit de vertegenwoordi
ging der provincie in de Staten-Generaal gestoten;
tegen zijn werktuigen brak hier en ginds de volks
woede los. De regering van Middelburg werd door
de gilden vernieuwd. In 1704 deden de afgezetten
een gewelddadige poging om de macht weer in han
den te krijgen. Drie uur lang zetelden zij op het
stadhuis. Toen werden zij er door de nieuwe man
nen, die door alle burgervendels op één na gesteund
werden, weer afgedrongen. Dit ging alles zonder
bloedvergieten, wat de bedreigde maar ontsnapte
regering niet belette als volgt (staaltje van de ge
voelvolle en gezwollen stijl die nu in zwang komt)
aan de Staten van Zeeland te schrijven:
STADHOUDERLOOS BEWIND IN DE OORLOG
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De extraordinaire trouwe en ijver van onze goede burgerij
tot maintien van de wettige regering betoond is, naast God
almachtig, de enige oorzaak, dat onze goede stad niet is ge
dompeld en omgekeerd in het burgerbloed. Onze haren rijzen
te berge, ene siddering bekruipt onze zenuwen, en onze ogen
barsten uit in tranen, wanneer wij overdenken het voornemen
van de geweldenaars ter ener, en ter anderer zijde den zegen
van God-almachtig en de trouwe ijver van onze goede bur
gerij ... in het helpen dempen van ene vervaarlijke conspiracie
betoond.

Ook in Gelderland en Overijsel kwamen de oude
democratische tradities, die daar evenals in Brabant
nog zoveel sterker leefden dan in Holland, maar die
onder het systeem van de regeringsreglementen on
derdrukt waren, weer boven. De colleges der gemeensluiden, die daar vanouds de magistraten
kozen, maar die. Willem III had laten uitsterven,
werden weer aangevuld en in de stadsregeringen zijn
gunstelingen door nieuwe mannen vervangen. In
verschillende steden ging dat met grote ongeregeld
heden gepaard. De strijd tussen ,,de oude en de
nieuwe plooi” (zoals men zeide) hield Gelderland
een paar jaar lang in rep en roer. De Staten van het
gewest waren verdeeld, elke partij trachtte de troe
pen te gebruiken en de inmenging van de StatenGeneraal of van de Staten van Holland in te roepen
of te weren. Evenals door de twisten in Overijsel
tijdens De Witt of in Friesland na 1672 raakten de
contributies van Gelderland hopeloos achterop; de
verschillende delen van dat toch al zo los samen
hangende gewest (een Republiek der Verenigde Ge
westen in miniatuur) waren inwendig beroerd en
stonden tegenover elkaar; in 1704 en 5 leek het
haast tot burgeroorlog te komen; Hollandse be
middeling werkte weinig uit. Te Nijmegen werd,
na een mislukte poging van de oude plooi om zich
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weer in het bezit van de macht te stellen, de oudburgemeester Roukens zelfs onthoofd. Op den duur
kwamen de verhoudingen onder de nieuwe macht
hebbers tot rust.
In weerwil van het herstel der gemeensluiden be
tekende dat toch volstrekt geen overwinning van de
democratie. Hier, in Zeeland, en elders was het een
andere kliek, die haar beurt wilde hebben en die
zich, eenmaal aan het bewind, met alle macht en
volgens de rechte oligarchische methoden daarin
handhaafde. De democratische gedachte was nog
niet in staat zich te doen gelden omdat zij — wij
zagen datzelfde verschijnsel in de gebeurtenissen te
Brussel — enkel met precedenten schermen kon en
zich niet anders zocht uit te drukken dan in histo
rische vormen, waaruit nu eenmaal sedert de mid
deleeuwen alle leven geweken was.
Zo zette dan een nieuw tijdvak van regenten
vrijheid in, veel geslotener, veel zekerder van zich
zelf dan het vorige; want er was nu geen alternatief.
Wel dienden de onlusten in Gelderland en Zeeland,
— . . . daar 't zo wild en verward staat,
Dat het den bondgenoot met reden aan het hart gaat, —

de aanprekers van een stadhouder tot een tekst; maar
wie? dat bleef een moeilijke vraag. Al werkten
sommigen ijverig voor de Koning van Pruisen (óók
een Prins van Oranje nu!), anderen voor de Deense
Prins-Gemaal van Engeland — een buitenlander
binnen te halen, dat ging toch werkelijk niet aan.
Wat de Stadhouder van Friesland betreft, hij was
nog minderjarig; later zou hij zich in de oorlog veel
eer verwerven, maar juist toen hij misschien gevaar
lijk had kunnen worden, kwam hij door een ongeluk
om het leven, en weer werd de Oranje-traditie door
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een posthuum geboren zoontje als met een heel dun
stippellijntje voortgezet. Die Friese vorsten spraken
trouwens tot de volksverbeelding in Holland lang
zo krachtig niet als de jonge Willem III indertijd
gedaan had. Bovendien vormden de misbruiken van
het afgelopen regiem geruime tijd een dankbaar
onderwerp om indruk ook op de gemeente mee te
maken. De Middelburgse regering liet na de ver
ijdelde staatsgreep van haar voorgangers niet na, op
haar eigen vraag:
Wat soorte van mensen tot het uitvoeren van deze execrabele
conspiracie gebruikt waren ? (te antwoorden:) zodanige die,
in de royale regering (de dubbelzinnigheid is opzettelijk) het
vette der aarde ,,per fas et nefasT overvloedig hebbende ge
geten, zich onmooglijk met de magere en spaarzame menage
van de jegenwoordige regering konden voeden.

De onderliggende partij, ’t is waar, bleef het ant
woord niet schuldig. Toen de bedrijvers van de aan
slag door een banvonnis getroffen werden — maar
een amnestie volgde nog in ’t zelfde jaar —, gaf
iemand zijn hart aldus lucht:
De bitse heerszucht zit nu, buiten alle nood.
Weer op haar kussen, want — de Britse King is dood.
Wraakzuchtigen! die niet als wijze en dappre Zeeuwen,
Maar als verhongerde en aangetergde leeuwen
Of doffe tijgers op uw eigen burgerij
De klauw en tanden wet, wat woede en razernij
Perst u die onschuldigen van have en erf te scheiden! . . .

De partijen stonden nog altijd tegenover elkaar,
uit iedere nieuwe omkeer wrok of machtswellust
zamelend. Maar voorlopig was de triomf der repu
blikeinen toch volkomen, en waarlijk gebruikten zij
hem in weerwil van alle klankvolle betuigingen zo
onbaatzuchtig niet. Wij zullen dat later zien en hoe
zij in de praktijken die zij zo luide afkeurden, zelf
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vervielen en in het bizonder zich tegen alle benijders
en belagers door vaste contracten van corresponden
tie tezamenbonden. Toch ontbloeide de ideologie
van de Loevesteinse tijd, onder Willem III door
velen in stilte gepleegd, nu in de volle dag. Het werd
een heel historisch systeem, waarin Oldenbarnevelt
en De Witt de heiligen waren en de Oranjes tyrannen, van wie men enkel euveldaden wist. Al in
1706 herinnerde de Utrechtse hoogleraar Pieter
Burman, zoon van Voetius’ tegenstander 1), in een
welkomstgroet tot een ambtgenoot in de wijsbe
geerte aan de inkomst van Willem III in 1674 als
het begin van een regiem van militair geweld, dat
geen recht kende:
Ons eigen vorst ons meer nog dan de vijand kwelde.

Burman verloochende die vertaling; zo openbaar
kon men de verguizing van de roemrijke nagedach
tenis nog niet velen, maar met man en macht werd
er gewerkt om de anti-orangistische voorstelling
historisch te funderen — in datzelfde jaar verscheen
Bijvoorbeeld de eerste uitgave van het werk van de
Woerdense regent Costerus, Burman’s schoonvader,
waarin Willem III’s Engelse onderhandelingen van
1672 verdacht gemaakt werden —, generaties zou
den zich nog in die kwesties verdiepen, in de snood
heden van Maurits, Frederik Hendrik’s vazallen
diensten aan Karei I, Willem U’s eerzucht en onbe
suisdheid, en meer en meer werd dit de heersende
denkrichting.
De Voetianen weeklaagden, en inderdaad leed de
traditie van Dordt mèt die van Oranje. Maar de
Voetianen hadden niet zo heel veel in te brengen.
*) Zie deel II, blz. 532.

PIETER BURMAN (PETRUS BURMANNUS; 1668-1741),
HOOGLERAAR TE UTRECHT, SEDERT 1715 TE LEIDEN.
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Nooit hadden, in Holland en Utrecht althans, de
Staten de kerk vollediger in hun macht gehad, —■
regelrecht gevolg van de resoluties van 1694, waar
bij Willem III hen nog geholpen had 1). Wij zullen
later zien hoe zij die macht aan de predikanten soms
deden gevoelen. Elders konden predikanten de Sta
ten nog wel tot vervolging van onrechtzinnigen
drijven, — in Zeeland bijvoorbeeld hadden de
Hattemisten 2) het nog zwaar te verduren. Maar
over ’t geheel konden, bij alle krakeel erover, gods
dienstgeschillen de staat niet meer schokken zoals
een paar generaties vroeger.
Merkwaardig, ten slotte, dat de oorlog door het
nieuwe regiem met zulk een eensgezindheid gevoerd
werd. Om dat te begrijpen moet men zich in de
eerste plaats herinneren dat economische overwegin
gen, die met de zuiver politieke van Willem III zo
vaak gebotst hadden, deze thans de krachtigste steun
verleenden. Dat Lodewijk XIV onder de naam van
zijn kleinzoon de hand op de Zuidelijke Nederlan
den gelegd had, bedreigde niet alleen de NoordNederlandse staat, het was een ernstige schadepost
voor de Noord-Nederlandse handel. En erger nog
misschien werd deze getroffen door de pogingen van
de Franse Koning om zich van het hulpeloze Spanje
zelf en van de Spaanse koloniën in Amerika econo
misch meester te maken. Wij hebben gezien 3) wat
een betekenis de ,,asientos” voor de machtige Am
sterdamse koopmansstand hadden. Niet iedereen
mocht het de beste methode vinden om, waartoe de
Engelsen dreven, in Karei van Habsburg een van de
a) Vgl. hiervóór, blz. 21.
2) Vgl. deel II. blz. 683.
*) Zie hiervóór, blz. 38.

ANTONIE HEINSIUS, 1641-1720,
RAADPENSIONARIS VAN HOLLAND SEDERT 1689.
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Zeemogendheden afhankelijk Koning op de Spaanse
troon te zetten; dat geen vrede aannemelijk was, die
Lodewijk’s macht over Spanje onaangetast liet,
daarover was Amsterdam het van harte met Heinsius eens.
Zelfs de troebelen in Gelderland en in Zeeland
verhinderden geen krachtig beleid. De aaneenge
sloten stevigheid van de oligarchie in de voornaam
ste provincies was ertegen opgewassen, en daarbij
kwam nog het persoonlijk aanzien van Heinsius en
het kringetje Generaliteitsambtenaren in Den Haag,
met wie hij vertrouwelijk samenwerkte, Slingelandt,
de Secretaris van de Raad van State, Frangois Fagel,
de Griffier van de Staten-Generaal. Zonder zo van
harte in het stadhouderloos bewind te geloven als
indertijd De Witt, waren die mannen bereid zonder
bijgedachte het regiem der Hollandse Staten en der
nieuwe republikeinen in de andere gewesten te aan
vaarden, mits daardoor continuïteit in de buiten
landse politiek verzekerd werd. Tussen hen en de
leidende persoonlijkheden die de veranderde omstan
digheden uit de Statenvergaderingen zelf te voor
schijn riepen, Willem Buys en Bruno van der Dussen, de pensionarissen van Amsterdam en Gouda,
Sicco van Goslinga uit Friesland, de graaf van
Rechteren uit Overijsel, ontwikkelde zich de beste
verstandhouding.
Het legerbevel, dat was voor de stadhouder
loze Republiek toch aanstonds weer een grote moei
lijkheid. Niet dat het leger in zulk een staat van
verwaarlozing verkeerde als spoedig onder het eerste
stadhouderloze bewind, toen de regenten nog meen
den dat met de vrede van Munster het tijdperk van
oorlogvoering te land was afgesloten. In de gewel
dige krachtmeting met Lodewijk XIV was het door
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Willem III weer als in de dagen van Maurits en
Frederik Hendrik tot een deugdelijk werktuig ge
maakt en iedereen was er zich van bewust dat het
zwaarder dan ooit op de proef gesteld zou worden.
Bij een conventie tussen de Republiek en Engeland
in 1702 gesloten werd afgesproken, dat de Repu
bliek voor het veldleger in de Zuidelijke Nederlan
den 60.000 man beschikbaar stellen zou, behalve
nog 42.000 man voor de daar te onderhouden gar
nizoenen; terwijl Engeland’s verplichting maar
40.000 was voor het veldleger alleen. Om die sterk
te te bereiken moesten allebei de Zeemogendheden
troepen in dienst nemen en zij sloten daartoe, soms
gezamenlijk, meest elk voor zich, een reeks subsidie
verdragen met Duitse vorsten. Van de 40.000 man
van Engeland waren nog niet de helft „onder
danen”, en toen het Engelse contingent allengs tot
70.000 man opgevoerd was, telden de Britten nóg
maar even 20.000 daarvan. Ook het Nederlandse
contingent van het veldleger werd een paar keer uit
gebreid (tot minstens 70.000 man) en vermoedelijk
was het deel der Nederlanders (die dan nog voor
namelijk uit de armere oostelijke provincies kwa
men) daarbij weinig groter. Pruisen, Holstein, Hes
sen, Saksen, allen versjacherden hun onderdanen bij
hele regimenten tegelijk om op het slagveld een poli
tiek te gaan dienen, waarbij wel in het algemeen een
Duits Rijksbelang betrokken mocht heten, maar
waarvan zij de leiding toch, uit de aard der subsidieverhouding zelve, aan de betaalsheren moesten over
laten.
Van 1672 af was dat stelsel gegroeid. Het
schouwspel van die vorsten, die de Hollandse koop
lieden (zoals zij tegelijk onder elkaar graag schimp
ten) om der wille van dat bloedgeld naar de ogen
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zagen, is niét verheffend. Wat de Nederlandse kant
van de zaak betreft, nooit zou de Republiek haar
grootse rol in de worsteling tegen Lodewijk XIV
hebben kunnen vervullen — dezelfde opmerking
moest al gemaakt bij de geschiedenis der OostIndische Compagnie x) —, had zij met haar kapi
taalkracht niet op deze wijze over vreemd mensen
materiaal kunnen beschikken. Die politieke, rol werd
er niet minder de hare om, gedragen door haar tra
dities, door de geestkracht van haar bevolking, het
beleid van haar staatslieden. Toch zat er in de wan
verhouding tussen de politieke en de militaire in
spanning iets ongezonds. Een afspiegeling daarvan
is het verschijnsel, dat de oorlogen van dit tijdvak
zo weinig tot de Nederlandse volksverbeelding ge
sproken hebben, dat zich geen Nederlandse krijgslegende, ternauwernood een Nederlandse militaire
traditie daaruit gevormd heeft. De internationale
cultuur en levenshouding van de Nederlandse adel,
de officierenstand, had daar zeker ook veel mee te
maken. Willem III en zijn naaste omgeving waren,
dank zij zijn eigenaardige opvoeding, minder diep
verfranst geweest dan Frederik Hendrik of Wil
lem II. Niettemin ligt daar het merendeel van wat
wij aan militaire correspondentie uit dit tijdvak be
zitten in het Frans.
In elk geval waren er sedert 1672 wel tal van
Nederlandse hoofdofficieren gevormd, die voor de
belangrijkste kommando’s geschikt konden schijnen.
Van Reede van Ginkel — Athlone, zoals ook de
Nederlanders hem met zijn overzee gewonnen titel
noemden
had in Ierland grote naam verworven;
hij redde bij het begin van deze oorlog Nymegen
—>

*) Zie deel II, blz. 630.
Nederlandse Stam III 4
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van een plotselinge aanslag der Fransen, die ramp
spoedige gevolgen had kunnen hebben. Wassenaer
van Obdam, Slangenburg (een katholiek Overijsels
edelman), Nassau-Ouwerkerk (een broer van
Odijck), waren allen bekwame oversten. En toch,
om de plaats van opperbevelhebber te vervullen, die
door het wegvallen van de Kapitein-Generaal was
opengekomen, daartoe meende men ook nu weer
zijn toevlucht tot het buitenland te moeten nemen.
Men wilde een man die door geboorte of positie
boven allen uitstak. De Stadhouder van Friesland
was te jong; bovendien wilden de meeste gewesten
hem niet op een post, waar de Oranjenaam nieuwe
luister zou kunnen winnen. Met moeite verkregen
zijn aanhangers in 1704 de rang van generaal voor
hem; tegelijk werd toen Nassau-Ouwerkerk met de
rang van veldmaarschalk boven alle Nederlandse
officieren verheven. Maar tot opperbevelhebber had
men al in 1702, met de rang van Luitenant-Kapitein-Generaal, Marlborough aangesteld. Door die
keus dacht men zowel Engeland dieper in de oorlog
te halen als de eenheid in de leiding der geallieerde
strijdmacht te verzekeren, maar tegelijk stelden de
Staten, als vroeger in de dagen van Frederik Hendrik
en bij Willem III’s eerste veldtocht in 1672, Ge
deputeerden te Velde naast de vreemdeling, zonder
wier toestemming hij met ’s lands leger niets uit
voeren mocht.
Een hoogst onvolmaakte regeling! Zonder het te
weten hadden de Staten een stoutmoedig en oor
spronkelijk strateeg aan het hoofd gesteld. De
Nederlandse oversten, opgegroeid in de vestingen
en positie-oorlog, zwerend bij de regels van het spel,
waren geneigd hun nieuwe Kapitein-Generaal als
een dilettant zonder ervaring, diplomaat en hoveling
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meer dan krijgsman, te beschouwen; inderdaad was
het een man die genoeg verbeelding bezat om de
kans tot een beslissende veldslag te onderscheiden en
die ernaar haakte haar waar te nemen. Dra voelde
hij zich door de voorzichtigheid van de conserva
tieve Nederlandse heren ondraaglijk bekneld. Men
moet in de strijd tussen zijn voortvarendheid en hun
terughouden zeker niet vergeten, dat een mislukt
waagstuk hun vaderland aan veel onmiddellijker
gevaren blootgesteld zou hebben dan het zijne. Maar
de zege van Blenheim in 1704, na die gedurfde tocht
ver van zijn basis, waarvoor de Staten geen van hun
troepen beschikbaar hadden willen stellen, gaf
Marlborough verbazend gezag. Het bleek in 1705,
toen hij zich over de tegenwerking, in de Neder
landen van de Gedeputeerden en meer nog van
Slangenburg ondervonden, openlijk beklaagde —
de Fransen waren naar zijn oordeel aan een vernie
tigende nederlaag ontsnapt — en de openbare
mening niet slechts in Engeland (daar stond men
altijd klaar om op de bondgenoot te schimpen),
maar in de Republiek zélf hem driftig bijviel. Slan
genburg moest de dienst verlaten. De Gedeputeerden
kregen nieuwe instructies. Daarop volgde toen in
1706 het offensief dat tot Ramillies leidde.
Nassau-Ouwerkerk verwierf zich als aanvoerder
van de linkervleugel bij die gelegenheid veel lof en
de Nederlandse troepen niet minder. In Engeland
verstomde voor één keer de kritiek. Maar de roem
van de overwinning was toch voor Marlborough.
c. De Republiek overvleugeld door Engeland.
§

Diplomatieke misrekeningen en teleurstelling (1706—13).

Dit was maar een teken van veel dat sedert de
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vorige oorlog in de verhouding tussen de twee Zee
mogendheden veranderd was. Toen nog vreemd in
de vastelandse politiek waarin zijn nieuwe koning
het meesleepte, nam Engeland er nu met eigen in
zicht en eigen overtuiging deel aan. Er was geen
sprake meer van, dat het voor zijn Europese diplo
matie Nederlandse agenten zou behoeven. Vooral
na zijn opzienbarende overwinning bij Blenheim
overschaduwde de figuur van Marlborough te We
nen, te Berlijn, en in heel Duitsland die van welk
Nederlander ook, en tussen zijn zomerveldtochten
door ging hij ’s winters herhaaldelijk op diploma
tieke reizen. Zéker hielden de Engelsen over hun
Europese plannen nauw overleg met de Staten,
Marlborough in het bizonder met Heinsius, maar
het initiatief ging nu veelal van hen uit. Dat ziet
men vooral in de betrekkingen met het zuidelijk ge
bied van de wijdvertakte oorlog.
Het was een Engels denkbeeld, waartoe de Staten
zich half tegen beter weten in lieten overhalen, om
de oogmerken van het Groot Verbond in ’s Keizers
geest uit te breiden en voor diens jongere zoon Karei
niet enkel meer de Italiaanse bezittingen en de
Nederlanden, maar Spanje met de Amerikaanse
koloniën zelf te willen veroveren. Een verbond met
Portugal in 1703 was daartoe de eerste stap en
weldra werd Karei III (zoals hij zich nu noemde)
door een Engels-Nederlands leger in Catalonië bin
nengeleid. Maar de aandacht der Staten bleef geheel
in beslag genomen door de Zuidelijke Nederlanden.
De geweldige krachtsinspanning die daar van hen
geëist werd, maakte dat onvermijdelijk. Nog was de
Amsterdamse geldmarkt de kurk waarop heel de
coalitie tegen Frankrijk dreef; niet alleen de Keizer
en andere Duitse bondgenoten kwamen er leningen
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sluiten, zelfs de Engelse regering soms. Toch kon de
Nederlandse staat de kosten van de legermacht van
meer dan 100,000 (ten slotte van bijna 120,000)
man, die hij op het Zuid-Nederlands gevechtsterrein
onderhouden moest,'ternauwernood opbrengen. Na
enige tijd liet hij bij gemeenschappelijke subsidiever
dragen Engeland voor twee derden in plaats van de
helft opkomen. En alle andere belangen moesten bij
de oorlog op de Zuidgrens achterstaan. Voor de
gemeenschappelijke vlootondernemingen waren de
Staten nog steeds tot 2 5 tegen Engeland tot 3/5
verplicht 1), maar zij bleven meer en meer in ge
breke om zelfs dat aandeel vol te maken; de Staatse
vloot was nooit zo jammerlijk vervallen als nu:
onder een stadhouderloos bewind, waarin Amster
dam de toon kon aangeven! — maar de last van het
leger woog al zwaar genoeg. Alleen de Zeeuwse
kaapvaart bloeide als altijd, maar dat was een be
drijf dat de staat geen geld kostte, al berokkende het
hem bij tijden vrijwat last door de ongezeggelijkheid
der kapers, die onzijdigen niet spaarden. Ook de
oorlog in Spanje, die jaren achtereen sleepte, grote
successen afgewisseld door grote tegenslagen, lieten
de Staten na aanvankelijke deelneming geheel aan
Engeland over. Het gevolg was dat de Engelsen zich
in het 'gemeenschappelijk veroverde Gibraltar en
Minorca als heer en meester gedroegen, de Middel
landse Zee alleen beheersten, en tegelijk Karei III als
hun bizondere beschermeling beschouwden, die over
de handelsbelangen van Spanje en Amerika (voor
het geval hij Philips V werkelijk verdrong) in hun
bizonder voordeel beschikken moest.
De gebeurtenissen van 1706 bonden de Repu*) Vgl. hiervóór, blz. 15.
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bliek nog vaster aan de Zuidelijke Nederlanden. In
1702 en 1703 al hadden de Staten-Generaal de ver
overde steden van Opper-Gelder (Venlo, Roer
mond, Gelder) de eed van trouw aan henzelve als
soeverein laten afleggen: Gelderland beschouwde die
streek nog altijd als van zijn gebied afgescheurd en
zoals wij weten 2), bevatte het vredesverdrag van
Munster een halve erkenning van de aanspraken der
Staten. Met Limburg, dat in 1703 veroverd was,
lag het geval anders, maar daar hadden de Staten de
soevereiniteitsoverdracht aan Karei III pas toege
laten, nadat hun bij conventie het recht van garnizoenleggen in het stadje Limburg afgestaan was. Op
dezelfde wijze beriepen zij zich nu op het Groot
Verbond om het bestuur over Vlaanderen en Bra
bant in eigen handen te houden, weliswaar uit naam
van Karei III, totdat men overeengekomen zou zijn,
hoe het land hun, volgens dat verbond, tot „bar
rière” dienen zou; en hun ambities strekten nu heel
wat verder dan het simpele recht van garnizoenen
naast die van de soeverein te onderhouden in een
reeks vestingen langs de Franse grens, zoals zij dat in
verstandhouding met de Spaanse regering na de
vrede van Rijswijk uitgeoefend hadden.
Men is gewoon het Statenbewind te verwijten dat
het geen oog had voor het belang van territoriale
uitbreiding. De ijver waarmee de Staten in deze
jaren de inlijving van Opper-Gelder en een van in
lijving weinig verschillende bezetting van de rest der
Zuidelijke Nederlanden nastreefden, kan echter
moeilijk overtroffen worden. Hun politiek slaagde
niet; hun methoden waren ook niet steeds oordeel
kundig; maar dat neemt niet weg dat heel hun deelJ) Vgl. deel II, blz. 211.
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neming aan de oorlog beheerst werd door een bran
dende belangstelling in die streek waarvan men, ja,
in 1648 de scheiding had erkend, maar zonder dat
dit ooit een stabiele toestand teweeggebracht had.
Dadelijk na de verdrijving der Fransen in 1706
uit Vlaanderen en Brabant bleek, hoe naijverig de
Staten op hun positie daar waren. De Oostenrijkers,
voor wie de barrière-ambities van hun bondgenoot
het bezit van de Zuidelijke Nederlanden haast waar
deloos maakten, zochten voor de onderhandelingen
die daarover op het eind van de oorlog te verwachten
waren, vast steun en boden Marlborough de land
voogdij aan; een vorstelijke positie: men bedenke
maar wat een prijs de Keurvorst van Beieren erop
gesteld had. In Den Haag wekte het denkbeeld zo’n
uitbarsting van schrik en ergernis, dat Marlborough
zich genoopt voelde te weigeren; maar hij was van
toen af de Nederlandse oogmerken in de 'Zuidelijke
Nederlanden niet meer zo welgezind en feitelijk had
de Oostenrijkse manoeuvre'dus doel getroffen.
Op Engeland kwam het aan. Zelfs na Marlbo
rough voor het hoofd gestoten te hebben (er waren
er die om die reden liever in zijn aanstelling berust
hadden) moest het streven van de Nederlandse
diplomatie zijn om van Engeland een toezegging te
bekomen, dat het de Republiek helpen zou om bij
de eindregeling een barrièré-verdrag overeenkomstig
haar verlangen van de nieuwe Oostenrijkse soeverein
der Nederlanden los te krijgen. Daarover werd dus
onderhandeld.
De Nederlandse stelling, dat Engeland’s veilig
heid gemoeid was bij die van de Republiek, welke
alleen gewaarborgd kon worden door haar een over
wegend aandeel in dé verdediging van de Zuidelijke
Nederlanden te geven, — die stelling werd nu in
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Engeland algemeen aanvaard. Maar in de geesten der
Noord-Nederlandse staatslieden had het barrièrestelsel een uitbreiding genomen, waardoor het veel
meer dan militaire oogmerken alleen omvatte. Niet
alleen wilden zij nu geen genoegen meer nemen met
bezetting naast de troepen van de landsheer zoals na
Rijswijk — het gevaar daarvan was in 1701 ge
bleken —, zij wilden ook de hand leggen op steden
die niet zozeer van strategisch als van economisch
belang waren. Reeds gedurende de oorlog gebruikten
de Staten hun bezetting van al de voornaamste
plaatsen aan de Zuid-Nederlandse rivieren om hun
handel te bevoordelen, — ten koste van hun Engelse
bondgenoten, zoals dezen klaagden. Oostende, waar
de Engelse invoer het Hollandse toezicht ontgaan
kon, werd dan ook aanstonds tussen de twee Zee
mogendheden een strijdpunt. Niet in de laatste plaats
op de eis der Staten dat die stad in hun „barrière”
opgenomen worden zou, sprongen in 1706 de onderhandelingen tussen hen en Engeland af.
In weerwil van de gebruikelijke frazes over hun
gezamenlijke strijd voor het Protestantisme en de
vrijheid van Europa, was de verhouding tussen de
Republiek en Engeland niet'veel hartelijker dan die
tussen de Republiek en Oostenrijk. Terwijl de Hol
landers met een zekere beklemming de geweldige
ontwikkeling van de Engelse handel aanzagen, leef
den in het Engelse volk de argwaan en afgunst nog
na uit de dagen toen er in de Nederlandse economie
vermogen tot expansie zat. Dat zette scherpte bij
aan de oude strijd over de toelaatbaarheid van
handel op de vijand, die ook ditmaal weer opvlam
de. In 1703 hadden de Staten toegegeven aan
Engelse aandrang en hun onderdanen verboden han
del met Frankrijk te voeren. Het volgend jaar al
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lieten zij na dat verbod te herhalen, omdat de
ervaring, zo zei zelfs een zo ijverig voorstander van
de oorlog en van het Engelse verbond als Heinsius,
geleerd had dat slechts de onzijdigen (Hamburgers,
Zweden) ervan profiteerden, zonder dat Frankrijk
eronder leed. Als daarna de Hollandse schepen weer
op de Franse havens voeren, als de Nederlandse bij
dragen in gemeenschappelijke ondernemingen ver
minderd werden of de Staten zelfs in aangegane
verplichtingen te kort schoten, begon men in Enge
land schamper te spreken alsof de oorlog voor de
uitgerekende Hollanders een buitenkansje was, alsof
de Engelsen alleen zich voor de gemene zaak op
offeringen getroostten.
Hoe was het mogelijk dat de Nederlandse staats
lieden er toch in slaagden de Engelsen naar hun
barrière-verlangens te doen luisteren? Was dat in
1706 nog niet gelukt, in 1709 kwam een EngelsNederlands verdrag tot stand, waarbij de Staten de
volledigste toezeggingen verkregen. Het was de alge
mene oorlogssituatie die hen in staat stelde dat af te
persen.
Lodewijk XIV wist zich in 1706 al verslagen en
had vredesaanbiedingen gedaan. In de Republiek
waren er velen, in het bizonder Buys, die meenden
dat op de grondslag daarvan (schadeloosstellingen
en waarborgen in de geest van wat de bondgenoten
zelf bij het Groot Verbond hadden afgesproken)
iets te bereiken viel. De Engelsen echter, evenals de
Keizerlijken, hielden vast aan het sedert aange
nomen, uitgebreider doel: het ganse Spaanse rijk aan
Anjou te ontrukken. In 170 7 sleepte de oorlog. In
1708 leed Frankrijk nieuwe zware nederlagen: een
aanvankelijk succes, de verrassing van Gent en
Brugge, dat heel de positie der bondgenoten in de
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Zuidelijke Nederlanden bedreigde, werd waardeloos
gemaakt door de slag bij Oudenaarde, waarna mid
den in de winter nog de bondgenoten Rijsel na een
beroemd beleg innamen. De ellende en uitputting
van zijn volk waren zodanig dat de oude Koning
voor de bitterste vernedering niet langer terugwijken
kon: hij zond niemand minder dan zijn minister
Torcy naar Den Haag om op de grondslag der
verst-strekkende eisen van zijn vijanden te onder
handelen. Engeland, Oostenrijk en de Republiek
(Marlborough en Lord Townshend, een jong man,
vertrouwde van de nu de regering beheersende
Whig-partij, Prins Eugenius van Savooien en Sinzendorf, en Heinsius) legden Torcy een vredesplan
in 40 artikelen voor (de zogenaamde Haagse Preliminairen, in werkelijkheid een ultimatum), dat te
Versailles werd aangenomen met uitzondering van
het beruchte artikel 37 (en Eet daarmee samen
hangende artikel 4).
Wat Lodewijk zelfs in zijn wanhopige nood on
aannemelijk voorkwam, was niet de eis dat hij
Karei III als Koning van Spanje erkennen zou.
Daartoe, en dat wil dus zeggen tot een volledige ver
loochening van zijn kleinzoon, was hij bereid. Ook
berustte hij in het verlies van een aanzienlijk ge
deelte der veroveringen die in zijn eigen ogen de
glorie van zijn regering uitmaakten: behalve Straats
burg, dat aan het Duitse Rijk zou terugkomen,
Veurne, Ieperen, Rijsel, Valenciennes, Condé, Maubeuge, en andere plaatsen (zijn bezit sedert de vredes
van Aken en Nijmegen), die (onder Karei III's soe
vereiniteit natuurlijk) de Staten tot hun barrière
moesten dienen. Maar artikel 37 bepaalde dat
Frankrijk eerst die plaatsen moest overleveren en dat
dan de vrede pas zijn beslag zou krijgen als het
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binnen korte termijn tevens voor de overdracht van
Spanje aan Karei III gezorgd had. Niet alleen stuitte
de gedachte dat hij zelf zijn kleinzoon dwingen zou,
Lodewijk tegen de borst, maar hij verklaarde dat
men het onmogelijke van hem eiste (Philips V’s
positie in Spanje was onaantastbaar geworden) en
dat hij dus met de opofferingen van de Preliminairen zijn volk niet eens vrede bezorgen zou. Aan
de Statenleden, die er bij Heinsius op kwamen aan
dringen dat hij de boog niet te strak spannen zou,
had deze verzekerd, dat de financiële en oeconomische uitputting van Frankrijk zo groot was, dat
Lodewijk alles tekenen zou wat men hem voorlegde.
Die hoop werd bedrogen en de onderhandelingen af
gebroken.
En nu bleek in de nieuwe veldtocht het weer
standsvermogen van Frankrijk onverwacht groot.
Gent en Brugge moest het weliswaar in de zomer
van 1709 weer ontruimen, maar pas in September
kwam het tot een slag, bij Malplaquet, en ofschoon
de Fransen het veld moesten ruimen, leden de bond
genoten daar zware verliezen. Vooral de Neder
landse troepen (niet meer onder leiding van NassauOuwerkerk, die overleden was, maar aangevoerd
door de jonge Prins van Oranje, die zich dapper
kweet, evenals de kloeke Gedeputeerde Goslinga, een
man van strategisch inzicht zowel als ondernemings
geest) leden geweldig. Een kreet van smart ging op
in de Republiek over het sneuvelen van zoveel
Friese, Gelderse en andere regentenzonen.
Maar Frankrijk’s nood was er niet minder om.
Die winter werden de onderhandelingen opnieuw
aangeknoopt en in het voorjaar van 1710 kwamen
twee Franse gezanten te Geértruidenberg met twee
Staatsen spreken op deze grondslag: de Preliminai-
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ren van het vorige jaar bleven aangenomen, alleen
voor artikel 37 zou men een „expedient” zoeken.
Telkens brachten de boden uit Versailles nieuwe
concessies van de Koning, wiens grootheid zo jam
merlijk dreigde onder te gaan. Alles afhankelijk
maken van de feitelijke overdracht van Spanje, dat
hield hij ook nu vol, kon hij niet, maar hij bood
pandsteden boven wat hij bij de Preliminairen af
stond, hij bood ten slotte zelfs geldelijke hulp voor
de krijgstocht die de bondgenoten nog tegen zijn
kleinzoon zouden moeten voeren. Het werd alles
onvoldoende geacht en voor onoprechtheid en ont
wijking uitgekreten, tot in Juli de onderhandelingen
nogmaals afgebroken werden. De oorlog (al een
negenjarige oorlog nu) moest weer voortgezet.
Dat de Republiek meedeed aan een zo roekeloze
politiek, waardoor de nederlaag van Lodewijk’s ex
pansiepolitiek, die men voor het grijpen had, weer
aan de onzekere kansen van oorlogvoering en
coalitie-diplomatie werd prijsgegeven, dat is wezen
lijk een verbazingwekkend schouwspel. Oorlogs
moeheid bestond bijna van het begin af. Buys gaf
lang niet alleen de opinie van Amsterdam weer, als
hij de dwaasheid van alles op de verovering van
Spanje te laten aankomen betoogde; al geloofde
Heinsius in de politiek die hij in verstandhouding
met Engeland en Oostenrijk voerde, onder de regen
ten was twijfel wijd verbreid. Maar zelfs de twijfelmoedigsten deden mee. Buys in eigen persoon was
een van de twee onderhandelaars te Geertruidenberg;
onderhandelaars is een te mooi woord: hij en zijn
collega Van der Dussen, die evenzeer tot de vredes
partij behoorde, waren de boodschapdragers van
de Engelsen en Oostenrijkers, die met Heinsius de
richting aangaven. Hoe is het mogelijk dat zij
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zich een zo ondankbare taak lieten welgevallen?
De verklaring ligt eerst in datzelfde barrièreverdrag dat de Staten, gelijk gezegd, in 1709 met
Engeland hadden weten te sluiten. Men zal nu be
grijpen hoe de ijver der Whig-regering voor de ver
overing van Spanje de Nederlandse staatslieden in de
gelegenheid gesteld had om pressie op haar te oefejien. Het was waarlijk niet uit eigen aandrang, dat
zij de Hollanders een barrière beloofde, die niet
slechts als afweer tegen de Fransen dienst kon doen,
maar die de Zuidelijke Nederlanden, zoals wij later
zien zullen, economisch zowel als financieel aan hen
moest onderwerpen. Even pijnlijk viel de Engelse
regering een belofte om de Republiek aan de volle
soevereiniteit over Opper-Gelder te helpen, want
daar had nu de Pruisische koning ook ambities, en
waarom hem te ontstemmen? Maar het ergst was
toch nog dat zij beloven moest de Republiek te laten
delen in alle handelsvoordelen die zij voor het eigen
land van de nieuwe bezitter der Spaanse monarchie
mocht bedingen. Karei III was te Barcelona feitelijk
de pop in Engelse handen en de Engelse bevelhebber
Stanhope had hem al heimelijk een verdrag afge
perst, dat de Engelse handel een geweldige voor
sprong in Amerika gegeven zou hebben. De Fransen
speelden dat verdrag aan de Staten in handen en in
de grootste verontwaardiging hadden dezen toen die
bepaling geëist. Townshend, die de onderhandelingen voerde, van welke Marlborough zich ver hield,
waarschuwde, dat de Staten aan de Franse aanbie
dingen gehoor zouden geven als men hun op dat
alles hun zin niet gaf. Eens verkregen bond het
„Townshend-verdrag” (dat had de onderhandelaar
heel juist voorzien) de Republiek als met gouden
ketenen aan Engeland. In de kritieke conferenties
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van Geertruidenberg durfden Buys en Van der Dussen hun eigen beter inzicht niet volgen, omdat zij
tot elke prijs met Engeland wilden blijven samen
gaan: want met Engeland’s hulp moesten zij aan het
eind van de oorlog de ambities van het Townshendverdrag verwezenlijken.
Zeker zouden de Fransen, als zij daarmede de
Staten van de coalitie hadden kunnen aftrekken, de
Zuidelijke Nederlanden graag nog vollediger aan hen
overgeleverd hebben. Aan zo’n schikking durfden
echter zelfs de Amsterdammers niet meer denken,
niet alleen uit vrees voor de publieke opinie, waarin
principiële en zelfs religieuze anti-Fransheid zich
even machtig deed gelden als vroeger anti-Spaansheid, maar omdat de Staten, zo zij zich op die ma
nier al van het naastgelegen land hadden kunnen
verzekeren, dan in de wijdere overzeese wereld hul
peloos tegenover het vertoornde Engeland staan
zouden. De handel op Zuid-Amerika en in de Mid
dellandse Zee was alleen met de goede gunst van de
Zeemogendheid die werkelijk nog over een vloot
beschikte, en aan wier leiband Karei III liep, te be
houden. Hoezeer de Nederlandse positie in de kolo
niale wereld verzwakt was, zou op het eind van de
oorlog blijken, toen de Franse kaper-admiraal Cassart de ene West-Indische bezitting na de andere
ongestraft kon leegplunderen.
In schijn was de trotse, de machtige Republiek
der Verenigde Nederlanden, wier staatslieden sedert
een mensenleeftijd Europa voorgingen in de strijd
tegen Lodewijk XIV, nooit sterker en roemruchtiger
geweest dan toen haar vertegenwoordigers te Geer
truidenberg diens afgezanten het hooghartig neen
der coalitie meedeelden. In werkelijkheid speelde zij
de rol van de zwakke: de leiding behoorde aan
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Engeland, dat de zeeën beheerste, terwijl de Repu
bliek in de landoorlog opging, en haar waarborg
dat zij bij het uiteindelijk verdrag haar rekening
vinden zou, bestond uit een stuk papier. Het nood
lot wilde dat die zwakheid bijna aanstonds onthuld
zou worden.
Nog waren de onderhandelingen te Geertruidenberg niet afgelopen, toen in Engeland een regeringsverandering begon. E>e Whigs, die door dik en dun
de verovering van Spanje als oorlogsdoel hadden
volgehouden en er de bijstand der Staten met het
Townshend-verdrag voor hadden gekocht, moesten
de plaats ruimen voor de Tories, de partij die voor
een continentale politiek nooit gevoeld had en die in
het bizonder de Engelse neiging vertegenwoordigde
om zichzelf als het slachtoffer van de zelfzucht en
inhaligheid der bondgenoten te beschouwen. De
oorlogspolitiek der Whigs werd door de gebeurte
nissen zelf veroordeeld, toen eind 1710 Philips V
zijn belagers in Spanje ernstig versloeg en begin
1711 Karei III door de dood van zijn broer heer
van de Oostenrijkse erflanden en Keizer werd, onder
de naam Karei VI. Ging het aan, hem nu ook Spanje
nog te bezorgen ? Maar de nieuwe ministers (Harley
later Lord Oxford, St. John later Lord Bolingbroke) wilden niet enkel vrede, zij wilden vrede ten
koste van hun bondgenoten. In diep geheim traden
zij in overleg met Frankrijk: zij verklaarden zich
bereid Philips V in Spanje te laten. Dat de Fransen
op die opening ingingen, laat zich denken. Zij ver
zekerden Engeland, steeds in het geheim, van de
bizondere voordelen die het verlangde — Gibraltar
en Minorca, een bevoorrechte handelspositie in de
Zuid-Amerikaanse koloniën, aanwinsten in NoordAmerika, slechting van de vestingwerken van Duin-
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kerken — en dadelijk stelden nu (’t was na een
slappe veldtocht onder de in ongenade gevallen
Marlborough najaar geworden) de Engelsen aan
hun bondgenoten voor om op de grondslag van
nieuwe preliminairen een algemeen vredescongres te
openen. Die nieuwe preliminairen verschilden van
de Haagse van 1709 niet slechts doordat de ver
drijving van Philips V uit Spanje er niet in geëist
werd; ook al de andere bepalingen omtrent de be
langen van de Republiek en van Oostenrijk waren
geheel in ’t vage gehouden.
Groot was de woede in Den Haag en Wenen,
maar men was machteloos. De Staten begonnen met
naar Engeland’s wens in het vredescongres, dat te
Utrecht bijeenkomen zou, toe te stemmen, hopende
door meegaandheid de gunst der nieuwe machtheb
bers te winnen. Maar met bereidwilligheid om het
oude oorlogsdoel, Spanje, op te geven, waren dezen
niet voldaan. Zij konden de bizondere voordelen, die
zij van Frankrijk bedongen hadden, alleen innen, als
de Staten afzagen van de hun bij het Townshendverdrag gedane beloften. Daartegen begon dus in
Engeland een felle perscampagne, weldra gevolgd
door diplomatieke actie. Nu was goede raad duur.
Een afzonderlijke overeenkomst met Frankrijk, die
men om dat verdrag te bekomen versmaad had, was
niet mogelijk meer: de Fransen hadden veel meer aan
hun afzonderlijke overeenkomst met Engeland.
Engeland’s voorwaarden gedwee aannemen, daar
tegen verzetten zich belang en zelfgevoel. Maar de
Tories deinsden voor een breuk niet terug. Het ver
drag van 1709 werd als schadelijk voor Engeland
vernietigd en de bewerkers ervan vervolgd, terwijl
tegelijk meesterlijke pamfletschrijvers als Swift en
Arbuthnot stemming maakten tegen de bondge-
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noten die, zoo heette het nu, de oorlog zochten te
verlengen om Engeland uit te zuigen.
Verbazend was de uitbarsting van woede en on
geduld tegen de Hollanders. In volle scherpte ver
toonde zich een trek van de Engelse politiek tegen
over de Nederlanden, die evenzeer op het verleden
terugging als de tegenovergestelde van bondgenoot
schappelijk samengaan, waarmee Temple en Wil
lem III bij Elisabeth of zelfs bij Eduard III aan
sloten. Men herinnert zich, hoe beslist Karei I de
herenigingsplannen van 1632/33 als nadelig voor
zijn rijk beschouwd had 1,) en hoe ook Karei II in
een verdeling van de Zuidelijke Nederlanden tussen
de Republiek en Frankrijk (De Witt’s plan) even
zeer op de uitbreiding van de eerste als op die van
het tweede tegen had. Zo schreef nu dan St. John
(en Swift gaf daarvan in zijn venijnig pamflet The
Conduct of the Allies een trouwe echo) :
Door dit schandelijk verdrag hebben wij de Hollanders uit
breiding van gebied gegeven, het enige wat zij nodig hadden
om ons in de handel te overtreffen. (Men ziet dat voor de
Tory de barrière zoats het Townshend-verdrag die aan de
Staten voorgespiegeld had, op inlijving neerkomt.)

Zo durfde de Engelse regering het zelfs aan om,
toen de Republiek en Oostenrijk na een hele winter
onderhandelens zich nog niet gewonnen gaven, de
nieuwe opperbevelhebber Ormond, Marlborough’s
opvolger, instructie te zenden zich heimelijk met de
Franse opperbevelhebber te verstaan om zich buiten
elk treffen te houden. Met een geweldige inspanning
('t zou weldra een overspanning blijken) van hun
financiële kracht namen de Staten, toen in Juni
1712 de Engelse desertie klaar bleek, de Duitse troe*) Vgl. deel II, blz. 180.
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pen in Engeland’s soldij op hun rekening over:
samen met Oostenrijk zouden zij de krijgskans be
proeven. Geen twee maanden later liep hun eigen
leger bij Denain een ernstige klap op. Dat was het
eind van die wanhoopspolitiek.
Diegenen (onder de regenten) die voor een voortzetten van
de oorlog waren, zijn nu in de grootste ontsteltenis. Zij vrezen
handtastelijkheden tegen hun persoon, verwarring en ruïne in
hun vaderland. Die voor vrede waren, en totnogtoe niet tegen
de stroom opkonden, juichen nu, faken de hevigheid van de
andere partij en zeggen dat, als men naar hen geluisterd had,
de zaken niet tot dit uiterste gekomen waren.

Zo schildert, met onverholen leedvermaak, de
Engelse gezant, Lord Strafford, de stemming in Den
Haag. Dat een felle verbittering tegen de valse bond
genoot heerste, deerde hem weinig. Zijn ruiten wer
den ingegooid, van de kansels werden de Tories als
vermomde pausgezinden aangeklaagd, de dichters
beweerden dat Engeland’s ,,blanke krijtgebergt uit
ed’le spijt aan ’t blozen sloeg”, of riepen wraak over
de „ondankbre, wie ’t bedrog ten ogen uit straalt”.
Maar daarom was Engeland niet minder meester
van de toestand. De nederlaag was een ernstige schok
voor het aanzien van de Staten-regering bij de eigen
bevolking. Keppel, graaf van Albemarle, de bij
Denain gecompromitteerde bevelhebber, was een
gunsteling van Willem III in diens laatste levens
jaren geweest, maar velen riepen, dat onder een
Stadhouder zoiets nooit gebeurd zou zijn. Het ergste
was intussen, dat het denkbeeld om nog weer meer
geld te moeten opnemen nu zelfs de oude volhouder
Heinsius, die enkel maar aan het oorlogsdoel en
nooit aan de zich opstapelende schuld gedacht had,
verschrikte. Wat „zoveel bloed en zweet en geld”
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verkregen had, werd nu dus „door het verlies van
één vervloekte nacht” „weggeworpen”. Harde
woorden werden de oude Heinsius, wiens misreke
ningen het land zo duur te staan kwamen, niet ge
spaard, maar er zat voor de Staten niet anders op
dan „zich te onderwerpen” (dat was het woord dat
Bolingbroke en Strafford gebruikten) aan wat hun
machtige bondgenoot goed vond hun toe te staan en
van Frankrijk voor hen te bedingen.
Zij moesten er dus in berusten, dat het Townshend-verdrag geschrapt werd, en in Januari 1713
blij toe zijn, dat Engeland hun in plaats van het
verloochende een nieuw yerdrag toestond. Daarbij
was van enig aandeel in het handelsverdrag, dat
Engeland zich voor Zuid-Amerika verzekerd had
(het asiento), of enig aequivalent daarvoor of voor
Engeland’s verwervingen in de Middellandse Zee
geen sprake; ook verviel de toezegging van steun om
Opper-Gelder te verkrijgen, want Engeland verkoos
de opkomende protestantse mogendheid Pruisen,
dat zijn troepen daar al genesteld had, niet voor het
hoofd te stoten ten behoeve van de Republiek, een
handelsconcurrent, en die zich ongezeggelijk be
toond had. Wat de barrière betreft, het beginsel van
de inrichting der Zuidelijke Nederlanden om tot de
veiligheid der Republiek te dienen werd uit de
schipbreuk gered. Een aantal plaatsen vielen van het
ontwerp van 1709 af, die Engeland in de nieuwe
constellatie niet van Frankrijk afdwingen kon (de
voornaamste waren Rijsel en Valenciennes) ; ook
moesten economisch-financiële bepalingen eruit,
waarvan de Tory-propaganda de Engelsen voor hun
eigen belangen scha had leren verwachten. Maar ook
bij het nieuwe verdrag beloofde Engeland steun voor
het verkrijgen van een minder veel-omvattende,
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maar altijd nog voor Oostenrijk en de Zuid-Nederlanders zelf hoogst aanstotelijke barrière-regeling.
*

De vrede van Utrecht.

Heel het jaar 1712 door had intussen te Utrecht
het vredescongres vergaderd, maar de realiteit lag
elders, namelijk in de afzonderlijke besprekingen
rechtstreeks tussen de Engelse en de Franse regering,
en het resultaat daarvan werd ten slotte, in April
1713, te Utrecht slechts geregistreerd. Die vrede
legde de grondslag voor de koloniale en maritieme
grootheid van Engeland, dat de Middellandse Zee
bleef beheersen door Gibraltar en Minorca, dat de
Zuid-Amerikaanse handel in handen kreeg door het
asiento, dat zijn positie in Noord-Amerika ten koste
van die van Frankrijk versterkte. Oostenrijk legde
zich nog zo dadelijk niet bij het onvermijdelijke
neer: het sloot pas in 1714 vrede, na afzonderlijke
onderhandelingen te Rastatt; Straatsburg, dat de
Fransen in 1709 en ’io bereid geweest waren af te
staan, bleef in hun handen. Ook de Franse Noord
grens werd zo ver niet teruggeschoven als in 1709
en ’io mogelijk was geweest; toch moest Lodewijk
leperen en Veurne, die hij sedert 1678 bezeten had,
thans afstaan. Wat de Republiek betreft, zij moest
Pruisen in het grootste deel van Opper-Gelder laten;
alleen Venlo kreeg zij. En verder was het enige posi
tieve voordeel dat zij uit de oorlog won, de barrière
in de Zuidelijke Nederlanden. Het liep trouwens nog
jar'en aan, vóór die goed en wel verkregen was: be
loften van Engeland waren heel mooi, maar de
ïigenlijke regeling moest met de nieuwe Oostenrijkse
neester van de Zuidelijke Nederlanden getroffen
worden; de Staten stonden daarbij sterk door hun

PROCLAMATIE VAN DE VREDE VAN HET
UTRECHTS STADHUIS. 1713.
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bezetting van het land, weliswaar met de Engelsen
samen; in ieder geval weigerden zij te ontruimen,
zo lang Oostenrijk geen regeling beklonken had.
Om de inrichting en betekenis van de barrière,
zoals die in November 1715 eindelijk vastgesteld
werd, te begrijpen, moeten wij eerst nagaan, hoe de
positie der Staten in de Zuidelijke Nederlanden zich
sedert de verdrijving van de Fransen in 1706 ont
wikkeld had. Dan zullen wij ook pas de balans
kunnen opmaken, en ons afvragen, hoe de Neder
landen nu, na de grote oorlogen van het tijdvak van
Lodewijk XIV, in de wereld stonden.

d. De Republiek in de Zuidelijke Nederlanden
(1706-15/8).
Dadelijk na de slag bij Ramillies hadden de
Staten-Generaal aan hun Gedeputeerden te Velde
opdracht gegeven om het voorlopig bestuur over de
van de Fransen bevrijde gewesten Brabant en Vlaan
deren in te richten. Na overleg met de Statenver
gaderingen der twee gewesten besloten dezen een
Raad van State in te stellen, benevens een Raad van
Financiën en twee Rekenkamers; dat wil zeggen dat
de toestand van vóór de Franse hervormingen niet
geheel hersteld werd. De Hollanders meenden, steu
nende op het Groot Verbond, dat immers de Zuide
lijke Nederlanden verklaarde hun bolwerk te zijn, al
die regelingen eigenmachtig te kunnen treffen, maar
ofschoon het initiatief aan hen bleef, de Engelsen
lieten zich niet uitschakelen en de nieuwe bestuurs
lichamen werden ten slotte door de beide mogend
heden benoemd. Het was van het begin af een
vreemde toestand dat deze Raad van State, waarin
als vanouds naast ’s lands groten (de Aartsbisschop
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van Mechelen, de hertog van Arenberg en Aerschot)
een aantal hoge ambtenaren zitting kregen, uit naam
van Karei III handelen moest, maar volgens instruc
ties van de bezettende mogendheden. De graaf van
Merode-Westerloo was de enige van de aangezochte
heren geweest, die alvorens te antwoorden de nieuwe
soeverein-in-naam geraadpleegd had; en op diens
verlangen had hij vervolgens geweigerd zitting te
nemen. Het regelmatig toezicht van de bezettende
mogendheden werd uitgeoefend door de zogenaam
de Conferentie, samengesteld uit Marlborough en
een ander Engelsman, door wie de veldheer zich gewoonlijk vervangen liet, en twee Nederlandse heren;
van dezen bleef Johan van den Bergh, oud-burgemeester van Leiden, van het begin tot het eind aan,
en daar de andere leden wisselden, kreeg hij daardoor
alleen al, ofschoon geen bizondere persoonlijkheid,
een overwegende invloed.
Al trad zij niet als regering voor het publiek, in
werkelijkheid berustte bij die Conferentie het hoog
ste gezag. De Raad van State was gehouden zich
naar haar ..requisities” te gedragen. Haast tien jaar
lang werden dus Vlaanderen en Brabant (waar
weldra Henegouwen nog bij veroverd werd) naar
de aanwijzingen der Zeemogendheden bestuurd; en
in hoofdzaak wilde dat zeggen van de StatenGeneraal, wier troepen vóór die van Koningin Anna
tot het bezetten der Zuid-Nederlandse steden ge
bruikt werden, een recht waaraan zij naijverig vast
hielden en dat hun vanzelf een overwicht verschafte.
Van dat tienjarig bewind nu schreef de Oostenrijkse
minister von Königsegg in zijn rapport voor de
Keizer na de overdracht van het land in 1716:
Niet zonder reden hebben de ministers der Zeemogendheden
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na de overgave van de gewesten het tegendeel betracht (van
het voorafgegane Franse bewind, toen de graaf van Bergeyck,
steunend op de Franse troepen, een despotisch gezag uit
oefende). Men heeft de genegenheid der bevolking willen
winnen en haar daarom met veel zachtheid behandeld. Maar
aangezien dit vreemd en voorlopig bestuur niet verder keek dan
de dag van morgen, bekommerde het er zich weinig om hoe
veel kwaad zijn meegaandheid voor de toekomst berokkenen
kon. Om de provincies te doen verlenen wat de nood vereiste,
zag het er dus niet tegen op van zijn kant voorwaarden toe te
staan, die soms hoogst schadelijk voor het soeverein gezag
waren.

Dit is gezien met het oog van een dienaar van het
absoluut gezag, maar het hoofdpunt heeft meer
algemene geldigheid: het kenmerk van het bewind
der Conferentie was inderdaad het volslagen negatief
karakter ervan. Terwijl de Franse periode die door
Ramillies afgesneden was, door een gedachte bezield
werd, zodat zij in Bergeyck dan ook een overtuigd
dienaar had kunnen vinden, was aan de bezetting
van de Zeemogendheden alle gedachte vreemd. Zeker
was het voor de ontwikkeling van Vlaanderen en
Brabant belangrijk, dat de absolutistische tendentie
opeens zo .radicaal onderbroken werd. Door hun
eigenmachtig in onderhandeling treden na Ramillies
alleen al wiesen het aanzien en de betekenis van de
Statenvergaderingen. Hoezeer die ontzien moesten
worden, blijkt.uit het lot van het reglement dat de
bezetters nog in 1706 voor het heffen der belastin
gen in Vlaanderen invoerden. Dat reglement, door
een ambtenaar die bij de nieuwe machthebbers de rol
van Bergeyck bij de Fransen hoopte te spelen, De
Meulemeester, ontworpen, zou, evenals dat onder de
Fransen gebruikelijk was geweest, de bij de belas
tingheffing betrokken plaatselijke overheden aan het
toezicht van centrale ambtenaren onderworpen heb-
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ben. Daartegen, en tegen dat instellen van „gedele
geerde rechters”, verhief zich een storm van veront
waardiging onder de geïnteresseerden, dat wil
zeggen de overheden van steden en kasselrijen zelf,
en hun vertegenwoordigers de Staten.
Toen Zijne Hoogheid (de hertog van Marlborough) en
Hunne Excellentiën (de gedeputeerden van de Staten-Generaal), aan het hoofd van hun zegevierend leger, bij monde en
schriftelijk plechtig aan de gedeputeerden van de Staten en van
de magistraten van Vlaanderen verklaarden, dat zij gekomen
waren om het land in zijn oude rechten, vrijheden en privi
legiën te herstellen en er het despotisme uit te bannen, werden
zij met open armen ontvangen. Diezelfde Staten en magistraten
hopen op de vervulling van die belofte en dat uit dien hoofde
het gezegde reglement zal worden ingetrokken.

En de bondgenoten waren zo goed niet, of zij
lieten De Meulemeester’s. plan vallen. Op zijn best
konden zij hemzelf in de volgende jaren tegen de
wraak der fel gekrenkte Staten en het met hen eens
gezinde Hof van de provincie beschermen.
Ook in het geestelijk leven telde het mee, dat de
ban op het Jansenisme met het verdwijnen van de
Fransen weer opgeheven werd. De Oostenrijker ijsde
van de vorderingen, die het onder het onverschillig
toezicht van de ketters gemaakt had; trouwens, een
enkel maal, als in het geval van de door Lodewijk XIV uitgewezen Ruth d’Ans, die de Staten,
gebruik makend van de voortvluchtigheid van de
bisschop van Doornik krachtens het regaal-recht tot
hoofd van het kapittel aldaar ingedrongen hadden,
ging hun machtsaanmatiging ver genoeg.
Maar dat het niet lukte op die manier, enkel door
de gewesten zoveel mogelijk te laten betijen, hun
„genegenheid” te winnen, is toch geen wonder. Ten
slotte greep de Conferentie nog diep genoeg in het
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maatschappelijk leven in. De magistraatsbestelling
in de steden hield zij bijvoorbeeld zorgvuldig in
eigen handen. Cadogan, het Engelse lid, klaagde
eens, dat hij geen schepen kon aanstellen: dat kwam
doordat hij tegen Van den Bergh’s invloed niet op
kon. De Hollanders trachtten zich zodoende in de
Vlaamse en Brabantse stadsregeringen een clientèle
te vormen. En dan waakte de Conferentie gedurig
over de belangen der krijgvoering. De ene ,,requisitie” volgde op de andere over financiële bijdragen,
over troepenlichtingen en inkwartieringen. Hoe on
verdraaglijk moest die inmenging voorkomen,
vooral aan de Raad van State, die niets dan het
werktuig van die indringers zijn mocht. Van den
Bergh, en de Gedeputeerden te Velde die het land
met de legers doorreisden, stonden de inheemsen
nader dan de Engelse lords, ongetwijfeld, maar
daarom schikte men zich onder hen misschien nog
minder gaarne. Hoe zouden de graven en baronnen
van de Zuid-Nederlandse administratie gaarne be
velen ontvangen hebben van een Leids burge
meester! Een edelman als Goslinga ging met die
heren zeker gemakkelijker om — en sprak vermoe
delijk veelal Frans met hen —. Maar ook dan bleef
het onoverkomelijk verschil, dat geringschatting aan
de ene, ergernis aan de andere zijde teweegbracht:
men stond nog steeds in de verhouding van soeve
reinen, of althans dragers der soevereiniteit, tot
onderdanen *).
Hoe duidelijk blijkt dat in de verwikkelingen na
de herneming van Gent en Brugge in het begin van
1709. Hadden bij de verrassing door de Fransen
een half jaar tevoren leden van de Gentse magistraat
) Vgl. deel I, blz. 673.
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hun plicht verzuimd of zelfs verraad gepleegd?
Toen de Franse soldaten, geleid door de uitgeweken
groot-baljuw der stad, Della Faille, door middel
van een krijgslist eenmaal binnen geraakt waren,
had de magistraat zeker weinig weerstand geboden
en weldra voor de tweede maal de eed van trouw
aan Philips V afgelegd. Maar die Vlaamse stads
regenten hadden door lange en herhaalde ervaring
een grote soepelheid in het bukken onder nieuwe
meesters gekregen. Van 1701 tot 1706 hadden die
van Gent alle doortrekkende grote heren van de
Spaans-Franse partij plichtmatig onthaald, en het
tussen Ramillies en de verrassing van Juli 1708 die
van de Keizerlijk-Staats-Engelse coalitie met niet
minder animo gedaan; nooit vergetende, wanneer
zij besloten een eregeschenk te geven, zichzelf vol
gens oud gebruik ook met een kleinigheid te beden
ken. Nog in Juli 1708 bereidden zij aan de hertog
van Boergondië, kleinzoon van de grote Lodewijk
en broer van hun teruggevonden schoon nooit aan
schouwde Koning Philips, een schitterende ont
vangst, waar de Staten van Vlaanderen zelf hun
opwachting kwamen maken; maar evenzo onthaal
den zij na de capitulatie van 2 Januari 1709 de 3de
reeds Marlborough met een feestmaal op het stad
huis. Er is trouwens geen twijfel aan, dat zij de
Fransen vóór het einde van de zes maanden hartelijk
moe waren, en toen de Engels-Nederlandse troepen
door de val van Rijsel vrij kwamen en aanstalten
maakten tot een beleg van Gent, ontdekte de Franse
goeverneur aanstonds dat hij op de ingezetenen niet
rekenen moest: de gilden weigerden alle hulp, de
magistraat onderhield reeds in ’t geheim betrekkin
gen met de belegeraars.
Zaten er onder de stadsregenten, afgezien van een
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man als Della Faille, die even onvoorwaardelijk met
de Fransen gemene zaak maakte als Bergeyck, toch
heimelijke Fransgezinden ? De herstelde heersers
schenen het te denken. Door gedelegeerde rechters
van de Raad van State (dat wil zeggen over het
hoofd van de zelf verdachte Raad van Vlaanderen
heen) lieten zij tegen een aantal Gentse overheids
personen een vervolging instellen; de groot-baljuw
ridder Rijm heer van Rammelaere, de schepenen
baron van Pottelsberghe en heer van Pottelsberghe
van Herlegem, de .stadssecretaris Frederickx en
anderen werden in hechtenis genomen. Hevig was
de ontroering te Gent over zulk een schending van
het privilege de non evocando: gedelegeerde rechters
was in Zuid en Noord een schrikbeeld. Maar men
hore de nederige toon waarop de Staten van Vlaan
deren zich nu tot de Haagse Staten-Generaal
wendden:
Wij bidden U Hoog Mogende ootmoedelijk, dat zij zouden
believen de goedheid te hebben van te accotdeten de suppressie
van de voorschreve Jointe ofte Kamer van Gedelegeerde
Rechters.

De nederigheid verminderde weliswaar, toen
bleek dat de heersers onderling het niet eens waren;
de Engelsen hielden de Gentenaars de hand boven
het hoofd en de Hollanders moesten zich ten slotte
van de zaak afmaken met een amnestie. Een oplos
sing waartegen de Gentenaars, na de terugkerende
gevangenen luidkeels toegejuicht te hebben, nog
driftig protesteerden; want amnestie veronderstelt
schuld. Driftiger nog dan tegen de Hollanders, met
wie toch altijd voorzichtigheid geboden bleef, sput
terden zij tegen de Bruggelingen, die zij ervan ver
dachten de amnestie te hebben uitgelokt en die
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zij wegens eerroof in rechte vervolgen wilden.
Königsegg verzekerde later, dat er maar al te veel
Fransgezinden in de gewesten bestonden. Onder het
Zeemogendheden-bewind, en zelfs weldra onder het
Oostenrijkse, deed oppositiegeest zich licht als
Fransgezindheid voor, maar, als de Fransen er wa
ren, vonden zij weinig aanhankelijkheid om op te
bouwen. De zaak is dat de Zuid-Nederlanders hun
eigen belangen niet duidelijk in de oorlog betrokken
konden zien en dat heel zijn verloop er weinig op
berekend was hun publieke zin te versterken.
Konden zij vergeten dat zij in 1700 Philips V
trouw gezworen hadden? De verandering van 1706
was door Brabant en Vlaanderen elk op zichzelf
ondernomen, zonder dat zij zich om de Waalse ge
westen bekommerd hadden. Daar bleven de Fransen
voorlopig, met Maximiliaan Emanuel als land
voogd, tot hij in 1712 gedaan kreeg, dat hem inge
volge het verdrag van 1702 door Philips V de
soevereiniteit werd afgestaan: hij had Beieren
immers verloren 1). Maar intussen waren de Fran
sen ook uit Henegouwen geworpen en hij werd dus
alleen in Namen en in Luxemburg ingehuldigd.
Ondertussen was ook Opper-Gelder afgescheurd en
daar kibbelden de Staten en Pruisen over. In 1712
raakten toen de Zeemogendheden onderling nog uit
elkaar en de Engelsen, die het eens waren met de
Fransen, en die al lang allerlei ontevreden elementen
in de magistraturen van steden en provincies tegen
de Hollanders hadden uitgespeeld, verzekerden zich
nu tegen hun bondgenoten-in-naam door met hun
vrijgekomen troepen Gent, Brugge en Oostende te
'bezetten. Een hulpeloze speelbal in de strijd der
) Vgl. hiervóór, blz. 75.
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mogendheden waren de Zuidelijke Nederlanden.
Toch weerden enkele steden aanslagen van de
Fransen kloekmoedig af, zo Brussel in December
1708, Leuven in Augustus 1710. Bij allebei die
gelegenheden kwam de burgerij vol ijver in ’t ge
weer; de stad Leuven ontving van Karei III een eresleutel en haar burgemeester Van de Ven, die zich
bizonder onderscheiden had, werd in de adelstand
verheven. ,,De Fransen, van oudsher onze gezworen
vijanden”, zo uitte Van de Ven zich tot zijn
Koning. En te Brussel verbroederden de Staten van
Brabant zich zelfs met de twee Noord-Nederlandse
leden der Conferentie, Van den Bergh en Renswoude; tot erkentennis van hun krachtige bijstand
in de verdediging der stad schonken Zij hun elk een
gouden lampetkan met de wapens der provincie.
Maar van een positieve toenadering op grond van
gemeenschappelijke oorlogvoering valt toch weinig
te bespeuren. Daarvoor bleef de deelneming der be
volking te incidenteel. De anti-Franse gevoelens van
het Zuiden, verweven met middeleeuwse herinne
ringen, gedeeltelijk locaal, voor de rest vastgehecht
aan de naam van Habsburg, versmolten ook zo ge
makkelijk niet met die van het Noorden, waar de
zuiver staatkundige overweging van het Europees
evenwicht gesteund werd door bekommernis voor
het Protestantisme, waar schimpen op „papen” en
monniken tot de goede toon behoorde en men in „de
Brabanders” voornamelijk een domweg aan „de be
driegerijen der Roomse kerke” verslaafd volkje zag,
die dan bovendien nog een lelijk brabbeltaaltje
spraken 1).
En bij al dit negatieve bleef het niet. De protes*) Zie hierna, blz, 268 vlg.
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tantse trek in de staatkunde der Republiek werd aan
de bevolking der Zuidelijke Nederlanden van tijd
tot tijd op grievende wijze geopenbaard, wanneer
heimelijke hefvormingsgezinden, zoals er hier en
daar nog wel waren, de steun van ijverige garni
zoenscommandanten of veldpredikers vonden. En
zo het proselytenmaken onder de bescherming van
de Staatse troepen een sporadisch en incidenteel ver
schijnsel bleef — maar dat toch uitermate geschikt
was om stemming tegen de Hollanders te maken —,
er was één bepaald doel waarvoor de Staten hun
machtspositie in Vlaanderen en Brabant zeer zeker
stelselmatig trachtten te gebruiken, en dat was hun
éigen handelsvoordeel. Daartoe bestond in de eerste
plaats gelegenheid in de bezette steden. Toevoer
voor de Staatse troepen, en alles wat met de oorlog
te maken had, mocht tolvrij binnen, en die rekbare
bepaling werd door de Hollandse kooplui met oog
luiking van de Hollandse machthebbers (tot veront
waardiging, naar wij weten, van de Engelsen) breed
uitgelegd. Toen de bondgenoten over de Franse
grens drongen en zo belangrijke koopsteden als
Rijsel en Valenciennes in handen kregen, matigden
de Staten zich aan op de grens tolkantoren in te
richten, die van alle behalve hun eigen handelaars
bizondere rechten hieven (ook dit gaf aanleiding tot
bittere strijd met de Engelsen). Van algemener
strekking was nog een maatregel die van de Confe
rentie uitging (hierin werkten Engeland en de Sta
ten broederlijk samen), de wederinvoering namelijk
van het kortstondige tarief van 21 December 1680;
een ware soevereiniteitsdaad. Dat betrekkelijk lage
tarief moest de Zuid-Nederlandse markt voor
Engelse en Noord-Nederlandse invoer openstellen.
Toch zag de Conferentie zich weldra verplicht
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extra-rechten erboven te laten heffen, om aan geld
te komen voor de oorlog. Met taaie volharding ver
volgden de Hollanders ondertussen hun opzet om al
deze regelingen in een barrière-verdrag vastgelegd te
krijgen.
Heel dit spel werd door de Vlamingen en Bra
banders zonder moeite doorzien; de bizonderheden
van de eerste barrière-afspraak der Staten-Generaal
met Engeland werden gemeengoed, toen de Toryregering in Februari 1712 het Townshend-verdrag
aan de verontwaardiging van het Parlement prijs
gaf; maar lang vóór die tijd waren de ambities van
de Republiek al duidelijk genoeg. Dat zij felle ver
bittering in Vlaanderen en Brabant wekten, staat
vast.
Een goed tractaat van barrière en van handel (schrijft Goslinga onder 1706) zou moeilijk te verkrijgen zijn. Beide
artikelen stonden vorst (Karei III) en bevolking gelijkelijk
tegen; die laatste heeft ons uit godsdienstig beginsel en handelsnaijver immer gehaat.

En op het eind van de oorlog, toen het erom ging
de tweede afspraak met Engeland aan de Oosten
rijkers op te dringen, schreef een Engels agent uit
Brussel dat ,,de Hollanders als de grootste vijanden
van dit land beschouwd worden”.
Dat Vlaamse intellectuëlen ook toen tot een
ander inzicht bekwaam waren, bewijst een sonnet
van De Swaen:
O Holland! vreedzaam land, waarin de vrijheid leeft,
Wat zocht ik die vergeefs bij uwe nageburen,
Waar Frans en Kastiliaan de rust en vrede scheuren.
Waar ’t hoofd der borgerij voor vreemde heeren beeft.
O had ik, lieve land, in uw begrijp gebleven,
Hoe vrolijk wierd mijn stem tot zingen voortgedreven,
Of aan die Rottestroom of midden op de Maas!

132

DE SPAANSE SUCCESSIE-OORLOG

De Duinkerker voelde de onvrijheid bizonder
smartelijk. Bovendien had hij Holland blijkbaar
door eigen aanschouwing leren kennen. Zo’n uiting
blijft individueel en ongewoon. Over ’t geheel kan
men zeggen dat, als er zich in de latere jaren van de
Spaanse Successie-oorlog enig saamhorigheidsgevoel
in de Zuidelijke Nederlanden vertoont, enige actieve
openbare mening, het is in weerzin en verzet tegen de
overheersing door de Zeemogendheden en vooral
door de Republiek. Hoe zwak zijn echter de pogin
gen van de verbrokkelde en in geen zelfstandige
politiek geschoolde bevolking! De omstandigheden
waren haar ook wel op alle manieren ongunstig.
Haar natuurlijke beschermer was Karei van Oosten
rijk, maar voor hem telden zo vóór als na zijn ver
heffing tot Keizer andere, Spaanse of Duitse, be
langen veel zwaarder dan die van dat afgelegen land,
waar hij toch wist de Republiek vat op te zullen
moeten laten, dat hij dan ook onbeschroomd, als het
zo te pas kwam, opofferde aan de Zeemogendheden,
die er nu eenmaal dieper in geïnteresseerd waren dan
hijzelf.
De oppositie van de Vlamingen en Brabanders
uitte zich eerst vooral door middel van de Raad van
State, die aldra in een gespannen verhouding tot de
Conferentie geraakte. In 1709 en weer in 1711
kwam het tot botsingen, die na veel heenenweergepraat, wisseling van nota’s, bezendingen, nog bij
gelegd werden. De wens van Van den Bergh dat de
Raad eens en vooral tot onderwerping aan zijn
scheppers gedwongen worden zou, kon in 171 x
alleen niet vervuld worden, omdat die toen onder
ling tezeer overhoop lagen. Dadelijk na het herstel
van hun eenheid door het toegeven van de Repu
bliek kon deze zich met medewerking van Engeland
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tegenover de ongezeggelijke Raad doen gelden.
Dat was toen dringend nodig, want het verzet
dreigde een hele omvang aan te nemen. Op het eind
van 1712, toen het duidelijk werd dat de vrede aan
staande was, benaderden de Staten van Brabant die
van Vlaanderen en van Henegouwen om in Den
Haag en Utrecht van de vergaderde mogendheden de
onmiddellijke overdracht van hun gewesten aan de
rechtmatige soeverein, de Keizer, te gaan vragen.
Henegouwen deed slechts aarzelend mee, uit Vlaan
deren alleen Gent. Maar wat die deputatie van
abten, baronnen en graven (voor Gent gingen een
markies en twee baronnen) in Holland ervoer, was
slechts wat ruim tweehonderd jaren later de depu
taties van zoveel „minderheden” te Versailles
ervaren zouden: dat over hun lot door de mogend
heden naar eigen believen beschikt werd. De Repu
bliek, hoezeer teleurgesteld en vernederd, had wat
haar positie in de Zuidelijke Nederlanden betrof,
haar nieuw verdrag met Engeland; de Oostenrijkers
konden daar niet tussen komen. Heinsius voegde de
Zuid-Nederlanders bij het afscheid nemen toe (want
bij de voornaamste staatslieden ontvangen waren de
heren wel);
Vergeet niet, mijne heren, dat gij veroverd geworden zijt.
(Een herinnering van het grootste practische belang, want er
volgde uit:) dat de privilegiën, wetten, constitutiën ende costuinen van deze landen hem waren onbekend.

Niet ten onrechte schreef de Leuvense burgemees
ter Van de Ven (nu burggraaf) uit Utrecht:
Hoe meer ik gewaar word, des te zekerder komt het mij
voor dat wij verkocht zijn; het gaat er nog maar om, ons te
leveren.

134

DE SPAANSE SUCCESSIE-OORLOG

Zo'n beroering veroorzaakten deze berichten, dat
Van den Bergh te Brussel sterker dan ooit aandrong
op maatregelen tegen de Raad van State, wiens
„vuile intrigues” hij achter dat alles zocht. Wel
hield hij zich overtuigd dat, ook al had men de
hoofdmannen der Brusselse naties (de gilde-groeperingen) bewerkt (onder meer door hun „vol op
te geven in de herbergen”),
deze bewegingen om het volk oproerig te maken vruchteloos
geweest zijn, en kan UEd. Gestr. (de brief is gericht aan Fagel,
de Griffier der Staten-Generaal) wel verzekerd zijn, dat ik
alzo weinig behoeve bekommerd te wezen voor enige kwade
tractementen van de burgerije als zulks voor mij te vrezen
zoude zijn in enige stad van Holland.

Alleen als men van Den Haag uit „met continueel
toegeven ofte met een soort van indifferentie” de
zaak wilde behandelen, zou het wel eens „tot pu
blieke stoutigheden konnen uitbarsten”. Maar men
gaf er Van den Bergh integendeel de volmacht tot
het optreden dat hij verlangde. In Maart 1713 werd
de Raad van State, die zich aldoor op de naam van
Karei VI en op de privilegiën des lands bleef be
roepen, afgezet en onder voorzitterschap van één
der oude leden, de graaf van Clairmont, die zodoen
de carrière maakte, een nieuwe Raad gevormd. En
nu bleek dat Van den Bergh de zwakheid der op
positie juist geschat had. Wel maakten de Staten van
Brabant zich op om de weerbarstige Raadsheren te
steunen: in hun notulen heet het:
Mede is goedgevonden van ondertussen niet te erkennen
den nieuwen aangestelden Rade van Staat.

Dappere woorden. Maar de Staten van Vlaan
deren hielden zich weer afzijdig. Personen van aan-
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zien lieten zich de benoeming in de nieuwe Raad
welgevallen, een baron d’Hooghvorst, voorzitter
van de Brabantse Rekenkamer; de vicaris-generaal
van Mechelen; een heer van Bouchoute, lid van de
Raad van Vlaanderen, reeds in 1706 door de Staten
van dat gewest voor de post voorgedragen. Tever
geefs hadden de afgezette Raadsheren zich bereid
getoond water in hun wijn te doen en geschreven
aan de Staten-Generaal, aan de Engelse en aan de
Oostenrijkse gezant in Den Haag in dc hoop nog
een minnelijke schikking te kunnen treffen. De
Oostenrijkse gezant antwoordde ontwijkend. Zo
won de Conferentie de slag en van dat ogenblik af
was de Raad van State haar gedweeë dienaar. Wat
Königsegg ook zeggen zou over de zachtheid van
haar bewind, zij had hier een gezagsoefening ge
pleegd, waar Philips II trots op geweest zou zijn, en
het is een treffend bewijs van het gebrek aan samen
hang van de gewesten, dat zij hiertegen geen front
konden maken.
Intussen had het Engels-Nederlandse verdrag van
Januari 1713 de positie der Staten tegenover de
Zuid-Nederlanders wel versterkt, maar het was er
ver van dat dit vlot tot een definitieve regeling met
Karei VI (die ondertussen steeds niet in possessie
treden kon) geleid zou hebben. De Tory-regering
verleende bij de onderhandelingen die met deze ge
voerd werden, bitter weinig steun. De Staten juich
ten, toen na de dood van Koningin Anna in 1714 de
Keurvorst van Hannover krachtens de wet op de
protestantse opvolging inderdaad als Koning erkend
werd en meteen hun vrienden van vóór enige jaren,
de Whigs, weer aan het bewind kwamen. Maar de
Whigs hadden het Townshend-verdrag slechts in
de omstandigheden van 1709 onvermijdelijk geacht;
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zij dachten er niet aan de voordelen, die hun tegen
standers door hun bondgenoten te verraden voor
Engeland verworven hadden, ongedaan te maken.
Zo konden de Hollanders in het voorjaar van 1715
niet beletten, dat een sterke Oostenrijkse troepen
macht de provincies bezetten kwam; zelfs de nieuwe
Raad van State luisterde niet meer naar Van den
Bergh’s verbod om hiertoe mee te werken. Alleen
toen kort daarna een Jacobietische inval George I
op zijn nieuwe troon bedreigde en de Staten inge
volge de verdragen prompt 6000 man hulptroepen
overzonden, hielp de Engelse regering wat krach
tiger in de nog steeds te Antwerpen slepende Nederlands-Oostenrijkse onderhandelingen. Zo kwam in
November 1715 het definitieve barrière-verdrag tot
stand en in 1716 werden dientengevolge de Zuide
lijke Nederlanden eindelijk onder het bewind van
hun nieuwe soeverein geplaatst, met de bij het ver
drag vastgestelde beperkingen.
Bij de vredesverdragen was toen al beschikt, dat
Maximiliaan Emanuel zijn Beiers keurvorstendom
terug kreeg, zodat Namen en Luxemburg weer bij
de nu Oostenrijkse Nederlanden kwamen. Frankrijk
kreeg, zoals wij weten, Rijsel en Valenciennes, dat
het in 1709 had willen opgeven, terug; het bleef
echter beroofd van Ieperen en Veurne, die het sedert
1678 bezeten had en die nu mee onder Karei kwa
men. Opper-Gelder, dat de Engelsen in 1709 aan
de Staten beloofd hadden, was (ook dit is al aan
gestipt) reeds in 1713 gedeeltelijk (de stad Gelder
met Wachtendonk) aan de Koning van Pruisen ge
laten; in de onderhandelingen met Oostenrijk kon
den de Staten alleen Venlo voor zich bedingen,
zodat zij Roermond aan Karei van Oostenrijk moes
ten inruimen.
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De dus geconstitueerde Oostenrijkse Nederlanden
werden nu tot die voormuur, barrière, ingericht,
welke de Staten tot hun beveiliging tegen het wel
teruggedrongen maar nog altijd dreigend machtige
Frankrijk wensten. Daartoe bepaalde het verdrag
dat er in het land doorlopend 30 tot 35.000 man
troepen onderhouden zouden worden, 3/5 door de
Keizer, 2/5 door de Staten. Uitsluitende bezetting
werd aan de Staten toegestaan van de volgende
vestingen: Namen, Doornik, Menen, Veurne,
Warneton, Ieperen, het fort Knokke (bij Ieperen),
terwijl zij Dendermonde samen met de soeverein
mochten bezetten. Bij een inval van de Fransen in
Brabant zou het de Staten vrijstaan de plaatsen aan
de Demer (Boom, Mechelen, Aerschot, Diest) te
bezetten, en een grensverbetering werd hun toege
staan ten koste van Vlaanderen ten einde ingeval
van nood Staats Vlaanderen door onderwaterzettingen te kunnen beschermen. Ter bestrijding van
de kosten der bezetting ingevolge, de overeen
komst ondernam de Keizer aan de Staten jaar
lijks 1.250.000 gulden uit de inkomsten van
Brabant, Vlaanderen en de door Frankrijk afge
stane streken te doen betalen. Bij een geheim artikel
verkregen de Staten het recht om, ingeval de onder
scheiden gewestelijke Staten hun aandeel niet
prompt uitkeerden, tot maatregelen van executie
tegen hen, hun ontvangers en domeinen, over te
gaan. Het stelsel van inkomende en uitgaande rech
ten dat op dat ogenblik in de Zuidelijke Neder
landen bestond (en dat was dus het tarief van
2i December 1680, waarin nog vlak tevoren de
Conferentie ten gunste van Engelse textielen en
Hollandse jenever een verlaging aangebracht had)
zou gehandhaafd blijven, totdat tussen Keizer,
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Engeland en Republiek een nieuw handelsverdrag
gesloten was. De Zuid-Nederlanders hadden zonder
grote verwachtingen de pogingen van de Oostenrijkers gadegeslagen om in de onderhandelingen om
trent de handel betere bepalingen te bekomen.
Het doet wel te denken (zo leest men in de Chronycke van
Vlaenderen onder Maart 1715), dat den keizerlijken koop
handel geen groot voordeel zal treffen uit dezen tarijf, terwijl
(dewijl) men te doen heeft met zodanige naburen, wiens hofsbediende al koopluiden zijn, en zoveel meer baats zullen vinden
in hun bedrijf, als zij zullen konnen kranken (krenken, ver
zwakken) den koophandel van de keizerlijke Spaanse Neder
landen, die nochtans uit haar natuur tot het drijven van koop
handel geschikt zijnde, ook zonder denzelven niet lang konnen
bestaan.

Toen de vier gevolmachtigden der Staten-Generaal zich plechtstatig naar het Antwerpse stadhuis
begaven om het eindelijk voltooide verdrag te
tekenen, werden zij (volgens het verontwaardigd
verslag van een hunner) uit de tezaamgelopen
menigte uitgejouwd met:
„Kaas, kaasboeren!” en diergelijke villainies meer. . .

Nu eindelijk waren Brabant en Vlaanderen beide
in opschudding. En toch bleek zelfs toen nog hoe
sterk het provinciaal particularisme in de Zuidelijke
Nederlanden gebleven was. De twee gewesten stuur
den afzonderlijke deputaties naar Wenen, waar
beide klaagden over het aanstonds bekend geworden
geheime artikel, dat een ongehoorde aanslag was op
het dierbaarste van alle privileges, dat van vrijheid
in het opbrengen van lasten, — een aanslag ten
gunste van een vreemde mogendheid nog wel! —;
maar verder voeren de Brabanders vooral uit tegen
het recht van bezetting van de Demervestingen en

DE REPUBLIEK IN DE ZUIDEL. NEDERLANDEN

139

lieten aan de Vlamingen het verzet tegen de grens
wijziging ten koste van hun gewest over.
Het was bepaaldelijk in Vlaanderen dat het mis
noegen felle vormen aannam. Men schold er niet
alleen op de Hollanders, maar op de nieuwe soeve
rein, die het land niet tegen hen beschermen kon.
De Hollandse redenering dat die paar polders in het
Noorden van geen belang waren vergeleken met de
herwinning van Ieperen en Veurne in het Zuiden,
die men toch aan de Staten dankte, maakte geen
indruk, ja men zag verlangend naar Frankrijk uit,
of dat geen hulp wou bieden om Oostenrijkers en
Staatsen gezamenlijk uit het land te werpen.
Karei VI deed zijn best om die ontstemming neer
te zetten. De deputaties waren verrukt over de
„tekenen van goedjonstigheid ende vaderlijke liefde”
(om met de Bisschop van Antwerpen te spreken)
waarmee hij hen te Wenen ontving, en hij opende
in Den Haag onderhandelingen tot wijziging van
het pas gesloten verdrag. Dit was een succes voor de
Staten der Zuidelijke gewesten, en nu mochten zij
zelfs mee deputaties naar Den Haag zenden, opdat
hun inzichten en belangen niet zo volledig over het
hoofd gezien zouden worden als bij de onderhande
lingen te Antwerpen. Maar het Oostenrijkse bestuur
was niet waarlijk op hun inmenging gesteld, boven
dien vond het zich in 1717 in grote moeilijkheden
dichter bij huis — door de nog steeds voortdurende
Turkenoorlog en door een nieuwe aanval van de
kant van Philips V van Spanje —; zo kreeg ’s Kei
zers onderhandelaar in Den Haag, de markies de
Prié, tevens plaatsvervanger van Eugenius van Sa
vooien als goeverneur over de Zuidelijke Nederlan
den, instructie om de Vlaamse en Brabantse heren
niet tot de eigenlijke conferenties toe te laten. Met
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beleefd onthaal door de Noord-Nederlandse regenten
moesten zij tevreden zijn en waren zij ook tevreden.
De Staten-Generaal van hun kant moesten toestem
men in wijzigingen: Vlaanderen’s gebiedsafstand
werd tot op een vijfde verminderd en de executiemaatregelen zouden tegen de Ontvanger-Generaal,
de tolkantoren en het Doornikse, minder lastig op
het punt van privilegiën dan Vlaanderen en Bra
bant, gericht moeten zijn. Het was 1718 geworden
vóór men het daarover eens werd; er was al een
achterstand in het overeengekomen subsidie, en op
het handelsverdrag was nog geen kijk.

e. Nabetrachting.
§ Noord en Zuid tegenover elkander.

De vrede van Utrecht, met de regelingen die ervan
afhingen, sluit een tijdvak af, dat van de grote
Franse veroveringsoorlogen. De Franse Noordgrens
zou blijven waar zij toen getrokken werd: de ge
weldige verschuivingen onder Republiek en Keizer
rijk, een eeuw later, werden spoedig weer ongedaan
gemaakt, doch wat Lodewijk XIV behield, werd
integrerend deel van de Franse staat. Dat wil zeggen
dat het verweer van Europa, waarin de Republiek
der Verenigde Nederlanden zulk een leidende rol
gespeeld had, het grootste deel der Zuidelijke Neder
landen in stand hield. De Waalse provincies waren
door het verlies van Artois, Waals Vlaanderen,
Kamerijk en de helft van Henegouwen haast gehal
veerd ; van het Dietse land ging alleen de hoek achter
Duinkerken—Belle blijvend te loor: Veurne en
Ieperen werden na haast een mensenleeftijd onder
Lodewijk’s gezag nog van opslorping door het
Fransdom gered.
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Dit moet vóór alles opgemerkt worden, als men,
zoals ik het hiervóór noemde, de balans wil op
maken.
Boven alle mijne bekommeringe is, hoe het mogelijk zal zijn
te beletten, dat de Spaanse Nederlanden niet vallen in de
handen van Frankrijk.

Dat had Willem III geschreven1), en dat doel
was bereikt. De Nederlandse politiek kwam zege
vierend uit de strijd, die trouwens niet toen, maar
feitelijk reeds met de Triple Alliantie van 1668 be
gonnen was. Toch geeft heel de situatie zoals die nu
bestond de Nederlander ruim zoveel stof tot ver
zuchting als tot triomf.
In de eerste plaats, wij zagen het, had de verdeeld
heid van de Nederlandse stam voor het ogenblik
weer een heel scherpe trek. Niet alleen weergalmde
er de lucht van grieven, maar met alle zwakheden
die in het politiek verzet van Vlaanderen en Brabant
opvallen, er weerde zich over deze kwestie iets wat
op een nationale opinie gelijkt, meer dan in lang het
geval geweest was, en dat gebeurde onder invloed
van een krenking van gevoelens van eigenwaarde, en
dat richtte zich vóór alles tegen het Noorden.
Vreemd genoeg, als men begonnen is met op te
merken dat de Noord-Nederlandse staat zich juist
een generatie lang uitgeput had om de Zuid-Nederlandse gewesten tegen de oude Franse vijand te
beschermen! Maar het beginsel van de NoordNederlandse staat was nog altijd protestants en
exclusivistisch, onbekwaam om Vlaanderen en
Brabant in zich op te nemen. De Noord-Neder
landse staatkunde rekende dus in het geheel niet met
*) Zie hiervóór, blz. 53.
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de bevolking in het Zuiden, ’t Is waar dat de ver
blinding niet zo volledig was, of de vijandigheid
van de Zuidelijke opinie werd soms opgemerkt en
betreurd. Zo besloot de Staatse gezant te Wenen,
die daar in 1716 op de protesten en bezwaren der
Vlaamse en Brabantse deputaties antwoorden moest,
zijn nota met de verzekering:
Het zou Hun Hoogmogenden zeer verdrieten indien het
Barrière-verdrag, dat tot grondslag voor de verbintenis van
volmaakte vriendschap en wederkerig vertrouwen dienen moest,
een steen des aanstoots blijken zou en de geesten van elkander
verwijderen.

De eigenlijke zin der Noord-Nederlandse staat
kunde was toch beter uitgedrukt geworden in de
aanhef van artikel III van het Barrière-verdrag zelf:
Aangezien de veiligheid der Oostenrijkse Nederlanden voor
namelijk zal afhangen van het getal der troepen die men er zal
kunnen onderhouden in de plaatsen, waaruit de aan de Heren
Staten-Generaal bij het Groot Verbond beloofde barrière ge
vormd zal worden. . .

Een zuiver mechanische staatkunde, die de geest
miskende. Maar men moet ter verklaring van die
Noord-Nederlandse houding niet vergeten dat het
jaren en jaren lang geschenen had, alsof er in het
Zuiden geen geest meer bestond. Nu, zeker, onder
de al te smadelijke belediging roerde er iets. Een ver
ontwaardigd volksdichter uit Vlaanderen vraagt,
waarom de Hollander zich die taak van de verdedi
ging van ’s Keizers gewesten aanmatigt:
Wilt hij ons dit geld maar laten,
Eer haast zestienduist (-duizend) soldaten
Zal men werven in dit land:
’t Geld krijgt alles bij der hand.
Wij zullen zijn de bewaarders
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Van ons steden en ons land.
Vechten voor ons vaderland.

Maar dat was nog maar een opwelling waar zich
geen staatkunde op bouwen liet. Het omzien naar
Frankrijk van de anderen mag een ware wanhoopspolitiek heten. Bij de eigenlijke toestand past beter
de klaagtoon, die de dichter verderop laat volgen:
Eilaas! waar zijn de tijden,
Dat wij ons konden bevrijden
Tegen diergelijken nood!
Deze tijden zijn voor ons dood.
Vlaanderland placht te floreren
En zijn recht te conserveren
Door zijn wapenen en macht,
Maar bet is nu zonder kracht.
Zijne steden ende vesten
Zijn van iedereen conquesten.
Dat resteert nog, hier en daar,
Is gedurig in ’t gevaar.
Zijnen koophandel,- fabrijken,
Zijn gegaan naar ander rijken.
Zijn commercie die Js dood.
Gans het land is in den nood.
Ziet hoe Antwerpen, vóór dezen
Zoo vermaard ende geprezen
Door zijn koophandel en geld,
Ziet hoe dat nu is gesteld.
Ziet ons (versta: óns: Vlaanderen's)
havens en Oostende
Zonder schepen vol ellende:
Alles is eruit verhuisd
En de vaarden zijn versluisd.
Al ons schoon’ en rijke steden
Zijn al ziek of overleden.
Op de kaai daar grooit het gras,
Die voortijds te kleine was
Om het volk te konnen lijden.
-Ziet de straten groen als weiden.
Zij zijn dood, zonder getier,
Zonder volk en zonder zwier.
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Er lag iets hoopvols in, dat men in de Zuidelijke
gewesten zich niet slechts zijn ellende maar zijn ver
nedering bewust begon te worden. Maar dat dit in
verzet en haat tegen de Hollander geschieden moest,
op zichzelf de uitkomst van een lange keten van
ongelukkige gebeurtenissen, was integendeel de voor
bode van nog veel ellende voor de Nederlandse stam
in Noord en Zuid beide.
*

Gevolgen voor de Republiek.

Het politieke hoofddoel van de Republiek werd
dus bereikt, ofschoon de vorm waarin het vastge
legd werd ver van gelukkig mocht heten. Ook waren
de omstandigheden van de schikking voor haar diep
vernederend. De diplomatieke nederlaag tegenover
de plotseling zo machtig geworden bondgenoot had
niet vollediger kunnen zijn. En het bleef niet bij
verlies van aanzien: de Republiek verloor voor het
eerst, en raak, een ronde in haar lange economische
worsteling met Engeland, dat als bondgenoot ge
vaarlijker bleek dan indertijd als vijand. Om haar
handelsbelangen in de Spaanse koloniën tegen
Franse indringing te beschermen had de Republiek
de zware oorlog volgehouden, zelfs nadat het gevaar
van een Franse opslorping der Zuidelijke Neder
landen geweken was. Nu stond zij voor het resul
taat, dat Engeland in plaats van Frankrijk haar
handel uit Spaans Amerika en ook uit de Middel
landse Zee verdrong. Een voordelig handelsverdrag
met Frankrijk werd verkregen, evenals te Rijswijk
— Engeland stelde in de Franse handel geen be
lang —■; maar dat was een schrale vergoeding.
Het gaat niet aan, die overvleugeling door Enge
land enkel aan het verraad van Bolingbroke in
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1711 /12 toe te schrijven: als Engeland de Repu
bliek in werkelijke macht niet reeds overtroffen had,
zou hij zich dat verraad niet hebben kunnen ver
oorloven. Inderdaad bracht het een reeds bestaande
zwakheid aan het licht. Wat zich wreekte, was de
nalatigheid van de Republiek om haar zeemacht op
peil te houden. Terwijl zij opging in de landoorlog
vlak bij haar Zuidgrens, had Engeland een wereld
politiek op grote schaal kunnen voeren, de heer
schappij over de Middellandse Zee gewonnen en aan
de Koning van Spanje en Spaans Amerika, onver
schillig of hij Karei III dan wel Philips V heette,
zijn wil opgelegd. Een onvermijdelijke zwakheid en
een onvermijdelijke nalatigheid. Die landoorlog
alleen al had teveel van de krachten der Republiek
gevergd. Zij was nu eenmaal een kleine staat, met
veel geringer hulpbronnen dan Engeland, dat enkel
lange tijd door zijn inwendige moeilijkheden van
een krachtige commerciële en koloniale ontwikke
ling teruggehouden was. Dat was een van de fac
toren geweest, die de geweldige opbloei van de
Republiek in de zeventiende eeuw mogelijk gemaakt
hadden. Ook andere potentiële mededingers waren
in diezelfde tijd door verwarring, onenigheden, mis
standen belemmerd, waaruit zij nu allengs los
kwamen. Wat de Republiek tegenover Engeland
nog in het bizonder in een positie van minderheid
stelde — niet voor de eerste keer, maar het kwam
nu pas recht zwaar aan —, was dat zij aan het
vasteland gekluisterd zat, terwijl Engeland aan zijn
ligging een benijdenswaardige vrijheid van beweging
dankte. Het was onmogelijk geweest voor de Staten
zich aan de oorlog in de Zuidelijke Nederlanden te
onttrekken. Aan het vasteland gekluisterd zat men
ook voor de toekomst. Want zelfs al ware de oude
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bedreiging van Frankrijk nu afgewend geweest, dan
had men in Pruisen, dat Opper-Gelder bemachtigd
had, en de hand al naar Oost-Friesland uitstak, een
ongemakkelijke buur erbij gekregen; en Oostenrijk
was ook, uit dat oogpunt bezien, geen goede ruil
voor Spanje.
Utrecht sluit het tijdperk van de Noord-Nederlandse grootheid af. Dat er zo diep verval op volg
de, ’twelk onstuitbaar van vernedering tot vernede
ring leidde en eindelijk tot de ondergang der
Republiek, laat zich uit de hier beschreven gebeurte
nissen niet onmiddellijk afleiden. Het lag aan in
wendige misstanden, misschien aan een inzinking
van de volksgeest, het was een proces, dat een voor
naam onderwerp van de volgende Boeken vormen
zal.

3. DE NOORD-NEDERLANDERS
BUITEN EUROPA
a. De Oost-Indische Compagnie.
Met vaste punten in de Molukken, te Batavia en
op de kust van Coromandel begonnen, had het rijk
van de Compagnie zich omstreeks het midden van de
zeventiende eeuw over Malakka en Ceilon, nog ver
der over de kust van Koromandel, en over de kust
van Malabar uitgebreid; door de vestiging aan de
Kaap was bovendien de toegang verzekerd. Daarna
was in de Maleise Archipel nog de onderwerping
eerst van Makassar en toen achtereenvolgens van de
twee grote rijken op Java aan weerskanten van Ba
tavia, van Mataram en Bantam, gevolgd. „Aan
nieuwe veroveringen buiten haar erkende invloeds
sfeer”, zo schreef ik in het vorig deel 1), „zou de
Compagnie niet meer denken.” Maar (binnen dat
geweldig gebied viel nog genoeg te doen om de ver
kregen posities te handhaven en te bevestigen. In het
tijdvak van dit Boek grepen gebeurtenissen van
wezenlijk belang, en die ik hier behandelen wil,
vooral op Java en aan de Kaap plaats.
§

De eerste Javaanse Successie-oorlogt 1706-g.

De Compagnie heerste op Java, buiten de streek
aansluitend bij Batavia onder haar onmiddellijk be
stuur, door de verdragen waartoe zij in 1677 de
Soesoehoenan van Mataram, in 1682-5 de Sultan
van Bantam gedwongen had, dat wil zeggen zij
l) Blz. 628.

II. JAVA IN DE ACHTTIENDE EEUW. BIJ HET BEGIN VAN DIT TIJDVAK WAS DE COMPAGNIE MEESTER
IN DE GEARCEERDE GEDEELTEN EN IN DE ONDERSTREEPTE STEDEN. DE STIPPELLIJN DUIDT HET
GEBIED AAN, DAT HAAR BIJ DE VERDRAGEN VAN 1743 EN 1745 TOEVIEL.
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heerste door het gezag van die vorsten 1). Maar dat
gezag was jammerlijk onvast en telkens en telkens
weer moest zij met haar eigen machtsmiddelen tus
senbeide komen om het overeind te houden tegen
belagers, soms ook om het te onttrekken aan antiNederlandse invloeden. De hoofden onder de vor
sten, de regenten, zelf vaak vorsten op aanzienlijke
schaal, gedroegen zich bijwijlen als feitelijk onaf
hankelijk, vooral wier landen ver van de hoofd
steden Bantam of Kartasoera gelegen waren. Het
was een aaneenschakeling van twisten, tussen de
regenten onderling, tussen regenten en de opperheer,
aan de hoven zelf tussen raden, broers, vrouwen.
Alleen daardoor trouwens was het de Compagnie
mogelijk geweest haar gezag te vestigen, en alleen
daardoor kon zij het nog uitbreiden. Gedurig zoch
ten Javanen tegen Javanen te Batavia hulp.
Er was onder die vorsten en hoge edelen van Java
veel bederf. In Tjeribon, dat Bantam en Mataram
elkaar betwist hadden en dat de Compagnie ten
slotte onder haar oppergezag bracht, heersten bij het
begin van dit tijdvak drie broers, waarvan één door
verslaafdheid aan de amfioen een levend lijk geleek
en een tweede bij vlagen krankzinnig was. Van de
Soesoehoenan die Speelman in ’s Compagnie’s be
lang op de troon van Mataram (of wat het verdrag
van 1677 ervan overliet) bevestigd had, schrijven
de Goeverneur-Generaal Camphuys en de Raad van
Indië in 1686 aan Bewindhebbers, dat hij,
alleen in wellusten en wijven verzopen, zijn zaken in 't geheel
geen meester is.

De tijgergevechten — een tijger werd in een steeds
*) Vgl. deel II, blz. 624 vlg.
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enger samentrekkende kring van pieken opgesloten
•— waarbij, terwijl de grote heren uit stenen toren
tjes veilig toekeken, wel altijd een Javaan of twee
het leven liet, kenschetsen de laffe wreedheid van die
hofbeschaving. Aan verfijning ontbrak het niet, ge
tuigen de omgangsvormen, de zin voor overleverin
gen, de dans. Maar het levensbeginsel zelf was door
verrotting aangetast.
De gevaarlijkste vijanden van de Compagnie
waren nog steeds 1) vreemde elementen op Java,
Makasserse uitgewekenen, verder vooral ook Baliërs.
Het Mohammedaanse gevoel van de bevolking, al
zat het ook nog niet heel diep, kon toch van buiten
af gevaarlijk tegen de Christenen opgezweept wor
den; de veroveraars van Noord-Indië zonden soms
hun voelarmen tot in de Archipel. Een Maleier, die
zich een afstammeling van Alexander de Grote
noemde en voor een heilige doorging, maakte met
een saamgeraapte vloot de kust van Java onveilig
en zocht zelfs „onder de dekmantel van religie”
aansluiting bij de Soesoehoenan. Maar boven allen
rijst de grote figuur van Soerapati — men is onzeker
of hij van Makasser dan wel van Bali kwam —, een
weggelopen slaaf, die in de Bantamse oorlog al een
bende om zich heen verzameld had. Een tijdlang
had daarna de Compagnie zijn diensten gebruikt,
zonder hem ooit te vertrouwen, het ogenblik maar
afwachtend om hem (het geliefkoosd euphemisme)
„uit de wereld te helpen”. Hij was haar vóór ge
weest en had zich na een schermutseling die een
Compagniesdienaar het leven kostte, aan het hof van
de Soesoehoenan ingedrongen; een onverwachte ont
wikkeling, want de beschermeling der-Compagnie
*) Vgl. deel II, blz. 623.
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was immers juist tegen de vreemdelingenpartij in
opgekomen; een gevaarlijke ontwikkeling dus: be
tekende het niet dat Amangkoe-Rat II zich door de
vijanden der Compagnie ging laten meeslepen?
Toen ’s Compagnies gezant Tack, aan het hoofd
van een legertje, te Kartasoera om opheldering
vragen kwam, beloofde de verschrikte Soesoehoenan
aanstonds zelf Soerapati te zullen van kant maken.
Doch deze stelde zich teweer met de moed der wan
hoop. In de dagenlange verwarde strijd kwam ten
slotte niet Soerapati maar Tack om; Soerapati week
naar het onherbergzame en afgelegen Oosten, waar
ook Taroena Djojo *) een schuilplaats gezocht had,
maar gelukkiger dan deze hield hij er zich staande en
stichtte in Pasoeroean een heerschappij.
Tevreden met haar herstelde macht te Kartasoera,
liet de Compagnie hem daar met rust, maar hij stond
de jaren door klaar voor allen die in de Oosthoek
van Java en op Madoera zich aan haar overwicht
wilden onttrekken. Ten slotte stijfde hij te Karta
soera zelf weer een partij tegen de Nederlanders,
onder leiding van niemand minder dan Amangkoe
Rat’s oudste zoon. Ongelukkig voor de zaak der
Javaanse onafhankelijkheid was deze (Adepati
Anom was zijn titel) zo zwak, zo vrouwziek en zo
bloeddorstig als de ergste van zijn huis, en een oom
vond dus gemakkelijk aanhang om hem de opvol
ging te betwisten. In 1703 stierf de Soesoehoenan,
de oom vluchtte naar Semarang om zich onder de
bescherming der Compagnie te stellen, deze voerde
hem met een leger naar Kartasoera als Soesoehoenan
terug; Pakoeboewana noemde hij zich. Maar Ade
pati Anom, die zich voor de wettige Soesoehoenan
‘) Vgl. deel II. blz. 623.
*) Zie deel II, blz. 624.
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hield — Soenam Mas heette hij als.zodanig —,
vond heul bij Soerapati en om aan Pakoeboewana,
die in x 705 alweer in een nieuw verdrag van onder
werping had moeten toestemmen, iets te hebben
moest de Compagnie zich eindelijk tot een zware
oorlog tegen die geduchte vijand in zijn ondoor
dringbare schuilhoek opmaken. In 1706 voerde
Covert Cnol van Soerabaja uit een leger van 930
Europeanen, 2500 Compagnies-inlanders en 10.000
Javanen en Madoerezen onder hun eigen vorsten.
Die eerste veldtocht werd als veldprediker mee
gemaakt door ds. Valentijn, de befaamde beschrijver
van Indië. ’t Is waar dat zijn relaas alle „overzicht”
mist. Toch krijgt men nergens zo’n blik op de om
standigheden waarin de Hollanders op Java werk
ten. Hun omgang met hun bondgenoten, de
Javaanse vorsten die Pakoeboewana erkenden; het
onthaal aan die prachtige hoven, met weelderige en
eindeloze banketten, dansvoorstellingen die de
nuchtere predikant op den duur gruwelijk verveelden,
scharen van vrouwen en bijzitten, prinsen, raden en
edelen, intrigues, ruzies en afgunsten onder die
allen; dan een leger op mars door de hitte, gebrek
aan voedsel en aan drinkwater, spanning met de in
landse hulptroepen, althans met de Javanen, —
want terwijl de Boeginezen en Amboinezen de
grootste dapperheid en trouw aan de dag legden,
werd de Depati van Soerabaja aldra van verstand
houding met de vijand verdacht en dat hij opzette
lijk het leger langs een moordende weg geleid had;
— eindelijk de blanke „oversten” onderling, kost
bare onthalen op Javaanse wijs, óók danseressen en
bijzitten, de veldprediker „in die maalstroom” tegen
wil en dank meegesleurd en voor zijn ambt geen tijd,
al zijn diplomatie behoevend om zich buiten twisten

DE OOST-INDISCHE COMPAGNIE

153

te houden, nog als hij ziek te Batavia terugkomt en
de landvoogd, Van Hoorn, zelf hem over de oor
zaken van de nederlaag tracht uit te horen.
Want een nederlaag was die eerste veldtocht; on
verrichter zake moest Cnol op Soerabaja terugvallen.
Maar één groot succes was behaald: Soerapati was
dodelijk gewond. Zijn zoons hielden met Soenan
Mas de tegenstand nog vol, maar in 1707 drong De
Wilde, van Kartasoera uit ditmaal, onweerstaanbaar
voort, nam Kediri, toen Pasoeroean zelf, waar het
gebeente van Soerapati, in wie de Hollanders niets
dan de „moordenaar” van Tack wilden zien, op
gegraven en in zee verstrooid werd. Pakoeboewana
ondertekende alweer een „uitbreiding” van het ver
drag van 1705, waarmee zijn zegevierende bescher
mer zichzelf betaalde. In 1708 kwam Soenan Mas,
of Adepati Anom zoals de onzen hem nog noemden,
zich, niet aan zijn oom natuurlijk, van wie hij geen
lijfsbehoud had kunnen verwachten, maar aan de
Hollanders overgeven. Naar Batavia gevoerd kreeg
hij het besluit van de Hoge Regering te horen: ver
banning met heel zijn talrijk gezin naar Ceilon.
Het volgend jaar verscheen Cnol te Kartasoera om,
er Pakoeboewana de aan Adepati Anom ontnomen
rijkssieraden, die hem in veler oog pas recht tot
Soesoehoenan maakten, te overhandigen en om die
armzalige stropop bij te staan in het houden van een
grote rijksvergadering die orde brengen moest na de
verwarring van de oorlog en uitvoering geven aan
de tractaten van 1705 en 1707. Die vergadering is
allerbelangrijkst: zij betekent een grote stap in het
proces van de wezenlijke onderwerping van Java.
Zij wordt overschaduwd door een gruwelijk voor
val. Onder de vorsten die opgekomen waren om de
Soesoehoenan hulde te bewijzen, bevond zich ook de
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Depati van Soerabaja, sedert de veldtocht van 1706
door de Compagnie gewantrouwd en in ieder geval
beschouwd als machtiger dan met het gezag van de
Soesoehoenan wel bestaanbaar was. Op Madoera
had De Wilde het vorige jaar, gebruik makend van
inwendige beroeringen, het feitelijk onafhankelijke
gezag van Soederma gebroken. De Depati stond daar
nog als opperheer onder de Soesoehoenan over een
aantal regenten in Noord-Oost-JaVa. Cnol had van
de regering te Batavia vrijheid gekregen om te zijnen
aanzien naar goeddunken te handelen. Naar zijn
eigen verslag zette hij de Soesoehoenan op, met her
inneringen aan ’s Depati’s „tegenstrevingen” en
,,grote gezagvoering”, om de gevreesde vazal ,,eens
aan zijn zo lang en wel verdiend loon te helpen”;
met zo goed gevolg, dat deze, gehoor gevend aan
een uitnodiging van zijn opperheer, binnen de
tweede poort van diens paleis door de hofdienaren
gekrist werd,
zonder dat ik of iemand van ’s Compagnieswege zich daar
mede bemoeide of op straten of wegen te vinden was.

Een geschiedenis die doet gevoelen hoezeer ook de
politieke moraal der Compagniesdienaren soms tot
het Oosters peil neergehaald werd. Overigens had de
val van de Depati ver-strekkende betekenis; met de
vernedering van Madoera baande hij de weg tot een
verbrokkeling van alle macht onder de Soesoehoe
nan. 3 regentschappen, alle los naast elkaar staande,
werden nu ingericht en tegelijk werd aan elk der
regenten voorgeschreven welke producten, en hoe
veel, zij jaarlijks aan de Compagnie moesten leveren.
Want dat was nu het systeem geworden. De
Compagnie trachtte door haar dwangverdragen niet
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enkel meer de in- en uitvoerhandel der inlandse ge
westen te beheersen, zij verlangde niet enkel meer
dat zij slechts van haar zouden kopen en aan haar
verkopen; zij schreef voor wat zij moesten opbren
gen. In de Bataviase Ommelanden, in de Preanger
en Tjeribon, waar zij nu rechtstreeks over de regen
ten gebood, had zij dat reeds sedert enige tijd ge
daan. Van die streken werd suiker gevorderd,
katoen, indigo, koffie; de beide laatste uit andere
gebieden waarmee de Compagnie betrekkingen had
(Koromandel, Mocha) ingevoerde of verbeterde
cultures. Bantam, vanouds een peperland, moest be
paalde hoeveelheden van die specerij leveren. De
strandregenten van Mataram moesten reeds rijst
leveren voor Batavia, maar op de bewuste vergade
ring verschenen al de regenten vóór Cnol, op bevel
van de gewillige Soesoehoenan,
om op te geven de vruchten die de landen onder hen sor
terende gewoon zijn jaarlijks uit te leveren, opdat men uit
hunne opgave een schriftelijk project kan formeren wegens de
bij d’Edele Compagnie getrokken of gewilde koopman
schappen.

Dat was een taak waartoe de staatsmanskunst der
Javaanse regenten weliswaar niet reikte, maar zo
goed en zo kwaad als het ging, werd aan elk een
verplichting gesteld en met des Soesoehoenans klein
zegel bezegeld. Dat dit de Compagnie diep in de
zaken van het Javaanse volk betrekken moest, ook
al liet zij de uitvoering aan de inheemse hoofden
over, behoeft geen betoog. Een Soesoehoenanszoon
verbannen naar Ceilon, een Soesoehoenan gemaakt,
's lands handel van alle aanraking met Engelsen,
Portugezen of Arabieren afgesneden, zijn productie
geregeld, geleid, bevorderd — wel was de Compag
nie machtig geworden op Java!
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En nu hoopte men, volgens de hartekreet van
Goeverneur-Generaal en Raad, dat
met de begonnen ruste op Java's Oostkuste de Compagnie
voor hare zware lasten eindelijk eens van de ware vruchten die
in Java steken, kome te jouisseren.
*

Financiële zorgen; monopolie, leveranties,

Dat was te nodiger omdat er in het bedrijf van
de Compagnie op één punt ernstige teruggang
plaats vond, namelijk in de interkoloniale handel.
Ernstig klonken de waarschuwingen die de Hoge
Regering te Batavia reeds een jaar of wat tevoren
(in 1703 en 1705) tot Bewindhebbers gericht had.
„De winsten zijn in verliezen verkeerd, de handel
neemt af, de concurrentie van Engelsen, Fransen,
Portugezen, Chinezen, Moren is langs deze uitge
strekte kusten niet te stuiten, de koopkracht der be
volking vermindert, de afzet van kleedjes (daarin
bestond, naar men weet1), de winstgevende handel
van Koromandel) is geen vijfde van wat ze ge
weest is.”
Zo kwam het, eigenaardig genoeg, dat als men
zijn aandacht op het bedrijf in Indië alleen vestigt
— en in de boekhouding van de Compagnie werd
dat van het bedrijf in Europa afzonderlijk gehou
den —, de voordeligste kantoren die waren, waar
de Compagnie geen soeverein gezag bezat, geen
forten en garnizoenen onderhield, maar in vrije
concurrentie handel dreef: Japan, Soerate, Perzië,
Bengalen, Mocha; ook Koromandel behoorde daar
toe, waar men vanouds fort Gelria bezat, maar waar
men er toch niet aan denken kon Engelsen, Fransen
of Portugezen buiten te sluiten. Siam en Tonkin,
1) Zie deel II, blz. 234.
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vrije kantoren, boekten meestal verliezen; overigens
waren alle kantoren van die nadelige categorie
tevens soevereiniteits- en monopoliekantoren: Palembang, Sumatra’s Westkust, Ceilon, Malabar, en
dan vooral Amboina, Banda, Ternate, Makasser,
Bantam, Tjeribon, Java’s Oostkust en de Kaap. Wel
mochten Goeverneur-Generaal en Raad verzuchten:
De tijd heeft genoeg geleerd van wat sober effect voor
’s Compagnies bandel vele geforceerde exclusieve contracten en
woelingen tegen de inlandse vaart zijn, behalven de haat en
het nadeel hetwelk de Compagnie daardoor komt te lijden.

Dat was een stout woord van de kant der Hoge
Regering, want zij raakte hier aan het heiligste der
heiligen. Zij gaf te verstaan dat het handhaven der
monopoliepolitiek een onbegonnen werk was, ter
wijl het schatten verslond.
Coen had voor vrijburgers gepleit. Wat de posi
tie van vrijburgers geworden was, leert het geval
Beeck c.s. Jurriaan Beeck, een man uit een goede
Dordtse familie (hij erfde het heerschap van Strevelshoek), was op Malakka geboren en nooit in
Europa geweest. Hij dreef handel te Batavia, geen
geringe handel: gedurende zestien jaar had hij jaar
lijks voor 3 of 400.000 gulden goederen van de
Compagnie gekocht; maar in 1701 kwam uit
onderschepte brieven aan het licht dat hij met be
hulp van omgekochte schepelingen rechtstreeks op
Europa handelde, zelfs over Engeland, en de Hoge
Regering zond hem zonder pardon naar zijn nooit
gezien „vaderland” op. Hetzelfde schip voerde nog
vijf andere betrapte vrijheden mee. Maar Beeck had
in een van zijn brieven zich bovendien nog aan
„grote vilipendie en verachtinge van de overigheid”
schuldig gemaakt
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door de Hoge Regering dezer landen met impertinente woorden
te decriëren, noemende Haar Ed. regering, en het leven onder
dezelve geleid wordende, ene slaafachtige subjectie, waaronder
wij alhier zouden zitten en zuchten, en diergelijke meer.

In Holland trachtten Beeck en zijn lotgenoten
herstel te bekomen, eerst van Bewindhebbers, toen
van de Staten-Generaal, steeds betogende dat zij
tegen alle recht in hun bestaan getroffen waren.
Maar Bewindhebbers konden zich in de StatenGeneraal te goed doen gelden dan da't de Hoog
mogende vergadering de zaak anders dan dilatoir
behandeld hebben zou. Practisch kwam vast te
staan, dat vrijburgers wegens particuliere handel uit
Indië verwijderd konden worden. Wel uitte zich
daar nog vrijwat afkeuring over. In 171 x bijvoor
beeld zette de gewezen scheepschirurgijn Abraham
Bogaert, bekend letterkundige, de zaak van het
standpunt der vrijburgers in zijn Reisen door Asia
uiteen. Ook te Batavia ,.vielen er”, zo bericht hij,
velerhande „redeneringen”,
doch onder de roos, gelijk het spreekwoord zegt, overmits de
minste schijn van vrijheid in Nederlands Indiën als balling
’s lands zwerft.

Geen atmosfeer waarin vrijburgers goed ademen
konden! Maar de Hoge Regering dacht om vrijbur
gers niet, toen zij de „exclusieve contracten en woe
lingen tegen de inlandse vaart” betreurde. Zowel in
haar onverschilligheid ten opzichte van de eerste als
in haar afkeuring van het tweede, bleek men zich te
Batavia van Coen's traditie losgemaakt te hebben.
Niemand had feller dan Coen geijverd om de oude
inlandse vaart te vernietigen, — en nu voelde men
daarvan de gevolgen. Al veel eerder trouwens, nog
onder Maetsuycker, in 1675, had de Hoge Regering

DE OOSÏ-INDISCHE COMPAGNIE

159

ervoor gepleit, dat de Compagnie haar vorstelijke
positie zou bewaren door de handel aan de inge
zetenen over te laten en de vruchten van dier „wel
vaart” (een groot woord was toen gesproken) in de
vorm van belastingen te plukken.
Er was op de overgang der eeuw een hele kring
van hoge bestuursambtenaren, die deze richting uit
wilden. Met Camphuys en na een onderbreking
weer met Van Hoorn bezetten zij zelfs het gene
ralaat, wat niet wegneemt dat zij practisch maar
weinig bereikten. Het eigenaardigst zijn hun denk
beelden uitgedrukt door Cornelis Chastelein, vriend
van de beide genoemde „generaals”, zelf lid van de
Raad van Indië. Wat aantrekt in deze mensen, is
dat zij gevoelig waren voor iets anders dan de plat
materiële kant van het handelsbedrijf der Compag
nie. Camphuys, de St. Martin en Chastelein gaven
zich veel moeite voor de uitgave van Rumphius’
wetenschappelijke werken over Ambon 1), Camp
huys was zelf een groot verzamelaar. Chastelein
kocht land op een tamelijke afstand van Batavia,
waar hij „in mijn stille eenzaamheid” zoals hij zelf
zegt, omgeven van zijn slaven, een patriarchaal be
staan leidde en proefnemingen deed met suikerbouw
en koffiekweek. De tekenaar Cornelis de Bruin, die
een aantal reizen ondernam door Voor-Azië zowel
als door Indië en ze in een paar rijk geïllustreerde
folianten beschreef (een man met belangstelling voor
kunst en geschiedenis zowel als voor natuur en zeden
van vreemde volken) bezocht ook Chastelein’s
Seringsin — na een tocht te paard en gedeeltelijk per
ossewagen — en beeldde zijn „lusthuis” en zijn
twee Balise slavinnen af. Uit Chastelein's landgoed
) Vgl. deel II, blz. 632.

SERING-SIN. LANDGOED VAN CORN. CHASTELEIN.
Uit Corn. de Bruin s Reisen.
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zijn later zowel Weltevreden als Buitenzorg ont
staan; een ander deel zette hij bij zijn allermerkwaar
digst testament vast op zijn vrijgelaten christen
slaven en hun nakomelingen, die het nog heden, ten
getale van ettelijke honderden, bezitten.
Deze man nu, die zich aan het land verbonden
kwam te voelen als weinigen, protesteerde mede
tegen de „maximes” van ,,d’ E. Compagnie”, welke
haar alles deden zetten op „een particuliere en eigen
commercie”. Chastelein’s voorstellen herinneren op
het eerste gezicht nog wel degelijk aan Coen: volks
planting door Nederlanders, dat prijst hij aan als
de beste weg om te geraken tot een zodanig machtige
positie dat men niet meer zou behoeven te vrezen
om er ooit door andere Europeanen „uitgeschopt”
te worden. Op „de luie Javanen” en op „de brutale,
assurante Chinezen” had hij ook heel wat tegen; de
vorsten schatplichtig maken, de bewoners dwingen
tot arbeid, dat waren denkbeelden waar hij graag
mee omging. Maar er klinkt in zijn betoog hier toch
al iets van berusting in een verloren kans, en waar
het eigenlijk op aankomt is, dat hij in de landbouw
en het bedrijf van de bevolking —* en bij gebrek aan
beter van de oude bevolking i— de ware rijkdom
van de soeverein zag. Zo zocht hij het niet alleen
in verbetering van de cultures maar in het scheppen
van een ordelijke samenleving. Rechtszekerheid en
veiligheid, die eerste vereisten voor welvaart, lieten
in het gebied van de Compagnie nog veel te wensen
over, en op de hervorming van zulke misstanden
trachtte Chastelein de aandacht van de heren mees
ters te richten, evenals op het nut dat wat meer vrij
heid voor de ingezetenen, vrijheid om peper te
planten en om hun eigen kleden te weven, zou kunafwerpen, liever dan op maatregelen om een handelsNederlandse Stam III 6
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monopolie te handhaven, dat immers in de praktijk
onhoudbaar gebleken was.
Maar de Heren Meesters in patria bleven doof
voor de waarschuwingen van hun ambtenaren ter
plaatse. In hun tekortkomingen zochten zij het
euvel juist. De inspectie van Van Rheede tot Drakestein, wij weten het1), en soortgelijke maatregelen
hadden niets uitgewerkt, de particuliere handel
bloeide, ieder, van hoog tot laag, was er op uit zijn
eigen fortuin te maken in plaats van aan de be
langen der Edele Compagnie te denken. Straf de
schuldigen onder onze eigen -dienaren, doe het
uiterste om de vreemde indringers buiten te houden:
geen andere oplossing kwam aan Bewindhebbers
aannemelijk voor. Het monopolie slaagde niet?
Verscherp het monopolie!
Treffend uit zich het conservatisme van de moe
derlandse leiding in een beschouwing waarmee in
1688 de machtige Compagnie’s Advokaat, Pieter
van Dam, voorstellen tot verbetering afwees, waarop
Coenraad van Beuningen als lid van een commissie
van onderzoek (want de toestand wekte toen zorg)
met zijn gewone onstuimigheid aandrong.
Ik meine dat het een bedenkelijke ende gants periculeuze
zake zoude wezen ietwes te doen oft bij der hand te nemen,
dat enigsints zoude kunnen losmaken of subverteren de fon
damenten van de Compagnie ende daarop (waarop) het ge
bouw in zo lange jaren beeft gestaan ende aan de staat ende
participanten zo considerable voordelen toegebracht, ende
twelk somtijds zoude kunnen wezen van een gehed ander, ja
contrarie uitslag als men zich in den beginne of in de deliberatiën wel zoude hebben geprefigureerd.

Van Dam, die in zijn minder verantwoordelijke
*) Deel II, blz. 634.
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jeugd vijf en twintig jaar tevoren het monopolie
stelsel had durven critiseren, was wel veranderd.
Van Beuningen’s denkbeelden die hem nu veront
rustten, gingen niet eens zover. In niets dan „menagie” — bezuiniging — zocht deze het: hoeveel
onnutte ambtenaren onderhield men daarginds niet,
hoe stroomde het geld weg aan schenkagiën en
fortificatiën; vergeleken met veertig jaar tevoren
waren de onkosten verveelvoudigd, en uit de reke
ningen in Indië gemaakt kon geen mens wijs wor
den; zou het niet duidelijk in ’s Compagnies belang
zijn als men hier te lande de dienaren daarginds, in
plaats van zich door hen bij de neus te laten leiden,
aan strenge voorschriften bond? daartoe was enkel
nodig dat men „volgens de stijl van een verstandig
koopman” zelf eens nauwkeurig rekenen ging. Wat
hierin „subversief” kon schijnen, was enkel de ge
volgtrekking dat men om de misstanden meester te
worden de zelfstandigheid der Hoge Regering te
Batavia moest aantasten.
Nu men zelfs dat niet durfde — en het is de
vraag of men het gekund zou hebben — bleek in
ieder geval het mee-profiteren van de ambtenaren
onuitroeibaar. Was het anders denkbaar in een tijd
dat in het moederland zelf allen die aan de regering
deelnamen meer en meer openlijk, zoals wij spoedig
nader zien zullen, op eigen voordeel, op „jouissances” en „douceurs”, uit waren? De ambtenaren
maatschappij in de Oost, vol van minderwaardige
elementen en verstoken van een eigen, tot zelfver
nieuwing bekwaam beginsel, kon naar geen hoger
standaarden leven dan in Nederland zelf golden.
Tot de kliekgeest toe, waarvan de moederlandse
regentenheerschappij bezield raakte, werd in Indië
op het Kasteel van Batavia weerspiegeld. De wijze
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van verkiezing van de Goeverneur-Generaal bevor
derde dat euvel, want altijd kwam de nieuwe opper
heer uit het kleine kringetje hoge ambtenaren voort,
haast altijd werd hij door de Raad van Indië zelf
aangewezen. Sedert het wanbeheer van Speelman
hadden Bewindhebbers herhaaldelijk moeite met de
Hoge Regering. Nauwe familie-relaties tussen Goe
verneur-Generaal en Directeur-Generaal, partijen en
vetes in de Raad van Indië — de onkreukbare Camphuys bijvoorbeeld ondervond heel wat stille en open
lijke tegenwerking —: de omstandigheden waren er
niet naar om een groot reinigingsproces te onder
nemen; afgezien nog van het feit dat de ambtenaren
te slecht betaald werden om van hun wedde te be
staan.
Even onvermijdelijk eiste de handhaving van het
monopolie-stelsel ieder keer weer nieuwe onvoor
ziene uitgaven. Afkerig als Bewindhebbers nog
steeds waren van oorlogen, de pas geëindigde oorlog
kon de laatste niet blijven. Wij zullen straks zien,
hoe kort ,,de begonnen ruste” duren zou. Het
monopoliestelsel was daar niet alleen verantwoorde
lijk voor, maar wel hoofdzakelijk. De haat, waarvan
de Hoge Regering sprak, sproot voor een groot deel
voort uit die onophoudelijke en nooit geheel af
doende pogingen van de Hollanders om de vólken
van de Molukken, van Makasser, van Java, van
Palembang, van Ceilon, van Malabar, af te snijden
van het vrije verkeer, waaraan zij gewend geweest
waren, met elkander en met andere Europese han
delaars; pogingen waarvan het oogmerk immers
geen ander was dan om hen te dwingen tot goed
koop verkopen en duur kopen.
(De groten van Bantam klaagden bitter) dat de peper
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alleen nog aan de Compagnie geleverd mag worden, waarvan
niemand dan de Sultan voordelen geniet; (wat de anderen
betreft, zeggen zij) of wij van lage of hoge conditie zijn, wij
zijn nu allen in even sobere conditie. — (En de Depati van
Soerabaja tiet zich een paar dagen waar vóór hij vermoord
werd, uit) dat de negotie van de Compagnie de arme Javaanse
ingezetenen de rugge inreed en door al te geringe betaling,
welke de Javanen voor hun koopmanschappen genoten, die
arme luiden t’enemale geruïneerd geraakten.

Onwillekeurig ziet men hier de verklaring van
het feit, dat de Compagnie de Koromandelse
kleedjes niet zo voordelig meer van de hand kon
doen. Zo leed haar eigen interkoloniale handel
onder de verstijvende werking van het monopolie.
Van den aanvang af was er gewaarschuwd *)> dat
de monopoliepolitiek met onbedwingbare krachten
te doen zou krijgen. De worsteling ging nog steeds
door, koppig volgehouden door de Bewindhebbers,
maar al duidelijker werd de Compagnie de ver
liezende partij.
Tenminste als men alleen op het bedrijf in Indië
let. Want de verliezen daar geleden werden voor
eerst ruimschoots opgewogen door de ongekende
voorspoed, waarin juist nu de' invoerhandel in
Europa zich verheugde. De Aziatische producten
over het algemeen maakten hoger prijzen, en dan
was er naast de specerijen die vroeger de meeste winst
afgeworpen hadden, de smaak voor thee en koffie
opgekomen, die de Compagnie schatten toebedeelde.
Op het eind van dit tijdvak begon een reeks van
jaren dat zij geregeld 40 % aan haar aandeelhouders
uitkeerde. Geen wonder dat Bewindhebbers de
oude monopoliepolitiek, die toch ook dit bescherm
de, niet prijs gaven.
*) Zie deel II, blz. 251.
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En dat in weerwil van de kritiek die zich ook in
het moederland weer luide liet horen. Een pamflet
schrijver, die met vrij wat bekwaamheid de econo
mische toestand op het eind van de oorlog be
schouwde, betoogde dat het oktrooi van de Com
pagnie de Nederlandse handel nodeloos aan banden
legde. Vrijheid voor allen om op de Oost te varen
verlangde hij; Engelsen en Fransen lieten zich door
het Nederlandse oktrooi immers toch niet weer
houden en Nederlandse particuliere mededinging
was het beste middel om hen te verdringen — „door
de vlijt en zuinigheid der Hollanders”; en bovendien
prees hij, om de positie daarginds te beschermen en
afzetgebieden voor de Nederlandse industrie te
scheppen, volksplantingen aan (hoe dikwijls en
telkens hoe vruchteloos komt het denkbeeld op
duiken!) aan de Kaap — waar in het binnenland
goudmijnen te vinden moesten zijn —, op Ceilon en
op Java; en hij vergat niet te zeggen, met een toe
speling op het geval-Beeck, dat een uitwijzen van
vrijburgers wegens beweerde onregelmatigheden in
handel-drijven niet meer moest voorkomen.
Zonder twijfel was het een gevaarlijke toestand,
dat die geweldige economische structuur van de
Aziatische handel in Holland op een klein getal be
voorrechten berustte, voor wie een nog veel kleiner
getal verkorenen optrad, de enigen die handelskennis
en ondernemingsgeest in die richting ontwikkelen
konden.
Ondertussen bezat het stelsel der verplichte leve
ranties waarmee de monopolie-politiek nu aangewnl/1
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trekken. Het stimuleerde het productief vermogen
der Javaanse bevolking. Het bracht de Hollanders
in nauwer aanraking met haar (zoals zij bijvoorbeeld

BLADZIJDE UIT VALENTIJN'S OUD EN NIEUW OOST-INDIEN
(zie onder Bronnen der aanhalingen).

i68

DE NOORD-NEDERLANDERS BUITEN EUROPA

met de bevolking van het onderworpen gedeelte van
Ceilon al in nauwer aanraking waren), het interes
seerde hen in hun welzijn, het maakte hun ervaring
van andere methoden en van vreemde cultures
dienstbaar aan een conservatief en in zijn armoede
berustend ras. Maar dat ook dit in de monopoliezucht der Compagnie een al te enge begrenzing
vond, zullen wij later zien.
O De Kaap onder de Van der Stele; i6yg-ijoj.

Het aantal burgers nam aan de Kaap sedert de
dagen van Zacharias Wagenaar1) langzaam, heel
langzaam toe. Soldaten of ambtenaren die na vol
tooide diensttijd het burgerschap verzochten, mis
lukten bijna geregeld. Aanvoer uit Europa ging
druppelsgewijs. Bewindhebbers verklaarden strijk en
zet dat geschikte landverhuizers haast niet te krijgen
waren, ofschoon vrije overtocht en boerderijen in
volle eigendom beloofd werden, omdat handwerks
lieden en boerenarbeiders in het vaderland zelf werk
genoeg vinden konden. In 1672 waren er behalve
een driehonderd ambtenaren en soldaten nog maar
64 burgers, waarvan 39 gehuwd, met 65 kinderen;
in 1687 was dat toch opgelopen tot 254 waarvan
88 gehuwd (en de rest was ten dele een vlottend
samenraapsel) met 231 kinderen.
Maar nu kwam er opeens een golf binnen. Be
windhebbers vonden landverhuizers onder de Hugenootse vluchtelingen, die na 1685 in een meer be
rooide staat kwamen aanzetten, dan vóór de her
roeping van het Edict van Nantes hun het te gelde
maken van hun bezittingen in Frankrijk moeilijker
maakte. Niet alleen een vrije overtocht en een be*) Zie deel II, blz. 459.

III.

ZUID-AFRIKA.

Het gearceerde gedeelte is alles wat omstreeks 1709
bezet was. St. = Stellenbosch — Dr. — Drakenstein. (De meeste riviernamen zijn dus van later
datum.)
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hoorlijke hoeve werd toegezegd, maar een predikant
mee uitgezonden, zodat de vluchtelingen, voor wie
hun godsdienst zoveel betekende, in het verre land
geloofsgemeenschap in hun eigen taal zouden kun
nen onderhouden. Een honderdzestig Fransen
kwamen zich zo in 1688 en '89 aan de Kaap neder
zetten, mannen, vrouwen en kinderen.. Het geval
wekte opzien en deelneming: tot in Batavia werd
een niet onaanzienlijke som opgehaald om de bezit
lozen in hun eerste moeilijke tijd te steunen. In de
volgende jaren kwamen er nog wel enkelen, maar
tegelijk vloeide de stroom van Nederlandse emigratie
ietwat rijkelijker: de bloei van de kolonie werd be
kend en trok aan.
Dat was voor een groot deel te danken aan Simon
van der Stel, onder wiens kommandeurschap ook de
komst der Fransen voorviel, maar die met bizondere
ijver juist voor Nederlandse nederzetting werkte.
Na een reeks korte regeringen was Simon van der
Stel in 1679 een bewind begonnen, dat twintig
jaren duren zou; en bij zijn aftreden werd hij opge
volgd door zijn zoon Willem Adriaan. Simon van
der Stel was in 1639 op Mauritius geboren als zoon
van een Compagnies-ambtenaar (die spoedig op
Ceilon vermoord werd) en naar zijn vijanden be
weerden, „ene zwarte, heidense slavin”. De familie
in Holland, een Dordtse regentenfamilie, erkende het
kind daarom niet minder; Simon trouwde zelfs in
de Amsterdamse burgemeestersfamilie Six; in 1672
kommandeerde hij te Amsterdam een vendel waardgelders; zijn zoon Willem Adriaan werd er in 1691
schepen. Simon stond toen bij de Compagnie trou
wens in hoge gunst: zijn titel was van kommandeur
tot goeverneur verhoogd en hij was extraordinaris
Raad van Indië geworden. In 1679 was hij uit het
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kantoor van de Amsterdamse Kamer uitgezonden;
men herinnert zich dat dit de gewone methode van
de West-Indische Compagnie geweest was, maar met
Van der Stel deed de Oost-Indische een gelukkiger
greep van de andere indertijd met haar Van Twiller
of Kieft1). Het was een man van .ongemene be
kwaamheid en ondernemingslust. Van het eerste
ogenblik af bezag hij Zuid-Afrika als een land van
grote mogelijkheden, welke het zijn taak was te
ontwikkelen. In die geest ondernam hij, drie weken
na aan wal gestapt te zijn, zijn allereerste inspectie
reis naar Hottentots Holland, de streek zuidoost van
het fort de Goede Hoop, waar de enige boeren te
vinden waren buiten het eigenlijke Kaapse schier
eiland. Hartelijk wenste hij voor dat vruchtbare
land, beschut tegen de harde winden die aan de Kaap
woeien, meer „industrieuse vaderlandse boeren”.
Dieper indruk nog maakte op hem
zeker landstreek, ongeveer 3 a 4 uren (noordwaarts) vandaar
gelegen, zijnde een vlakke vallei, in zich begrijpende ettelijke
duizend morgen schoon weiland, mede zeer bekwaam tot den
akkerbouw, verzien van een zeer treffelijke afwaterende verse
rivier, ter wederzijde met schone hoge bomen versierd, be
kwaam tot timmer, alwaar (wij) mede hebben ontdekt een
klein eilandje, rondsom met vers water omstroomd en uit de
natuur met schone hoge bomen beplant, alwaar d'heer Kom
mandeur voor een nacht zijn rustplaats heeft genomen en
dewijl tot voorszeide plaatse nooit enige voorgaande opper
hoofden zijn geweest, is hetzelve genaamd STELLEN BOSCH.

Aanstonds moedigde de kommandeur nederzet
ting in dat heerlijke dal aan. Verscheiden burgers
lieten hun landerijen dichter bij de Tafelberg, te
Rondebosch en Wijnberg, in de steek om naar
Stellenbosch te trekken. In 1683 waren er een der*) Vgl. deel II, blz. 289.
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tigtal grondbezitters te vinden, de meesten met ge
zinnen en een school werd er ingericht; de school
meester fungeerde tevens als ziekentrooster en leidde
een wekelijkse kerkdienst. Een paar jaar later kwam
er een kerk met een geregelde predikant. Al eerder
was er een plaatselijk bestuur ingericht, onder de
van het Hollandse platteland afkomstige titel van
,.Heemraad”. Vier burgers vormden die aanvanke
lijk en berechtten kleine zaken, zorgden ook voor
algemene belangen, — in plaats van waterbeheer
zoals in het moederland kwamen maatregelen tegen
tijgers en ander wild gedierte daarby op de voor
grond. Aan de Kaap zelf zetelde een Burgerraad, en
burgers zaten ook in de Raad van Justitie aldaar.
De opperleiding bleef aan een uitsluitend uit ambte
naren samengestelde Politieke Raad, maar er was
hier toch aan het burgerelement groter plaats inge
ruimd dan indertijd in Nieuw-Nederland 1), en het
instituut van de Heemraden gaf op den duur aan de
buitendistricten, waarvan Stellenbosch maar het
eerste was, vrij wat zelfstandigheid tegenover Kaap
stad, ook al had Van Rheede tot Drakenstein 2),
toen hij in 1685 de Kaap inspecteerde, de voorzorg
genomen aan het hoofd van de Heemraad te Stellen
bosch een Landdrost als regeringsambtenaar te
stellen. De verhouding van Simon van der Stel tot
de aangroeiende boerenbevolking was dan ook
vriendschappelijk. In het bizonder droeg hij de
Stellenbosse nederzetting een goed hard toe. Hij
stelde er een jaarlijkse kermis in, waar de Kaapse
burgers in hun wagens kwamen, en waar het schie
ten naar de vogel het hoofdvermaak was. Van der
Stel vierde er zijn verjaardag en nam de gelukwensen
*) Ibidem ,blz. 634.
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van de burgerij en van de schoolkinderen in ont
vangst.
Er was heel wat veranderd, sedert Zacharias
Wagenaar over de burgers als „luie verzopene
vlegels” geklaagd had. Een werkelijke maatschappij
was aan het groeien, nu er ook Nederlandse vrouwen
en moeders in de kolonie waren, en een die veel van
de beste vaderlandse tradities in ere hield, met zin
voor recht en vrijheid, vol zorg voor school en kerk.
Onder de aandrang van Van der Stel werd de immi
gratie van weesmeisjes bevorderd. De voorzorgen
waarmee die op de reis en bij hun aankomst om
ringd waren, geven opnieuw de indruk van een
wezenlijk humane beschaving, spiegel van die van
het moederlad, en nogmaals leest men dat af uit de
bepalingen die Van Rheede bij zijn bezoek in 1685
vaststelde voor de vrijlating van slaven.
De levendige en gemoedelijke, gastvrije Van der
Stel past in dat beeld voortreffelijk. Van Rheede
vergunde hem en de andere hoofdambtenaren, die
anders tezeer naar de kansen op (zij het onwettige,
doch immers zekere) verrijking in Indië hunkerden
en weg wilden, land voor eigen bebouwing in bezit
te nemen. De hoeve van de kommandeur, Constantia, werd een befaamd oord; de wijnbouw leverde
daar beter resultaten dan elders, het huis van een
voorname allure. De grootste bewondering uitten
bezoekers van de Kaap ook voor de Conrpagniestuin in de Tafelvallei, geen eenvoudige moestuin
voor de aproviandering der voorbijvarende vloten
meer, maar onder Van der Stel’s persoonlijk toezicht
ontwikkeld tot een van de schoonste sierhoven en
tegelijk een van de merkwaardigste proefgronden ter
wereld.
De Franse instroming bracht aanvankelijk haar
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problemen. De nieuwe nederzetters waren zich hun
samenhang en hun afzonderlijkheid bewust. Zij
hadden van Bewindhebbers een eigen predikant
meegekregen, maar Van der Stel ontving hen met
wantrouwen, wilde hen tussen de Nederlandse kolo
nisten verspreiden, en toen zij zich toch meest
groepsgewijs te Drakenstein, voorbij Stellenbosch,
neerzetten, prikkelde hij hen niet weinig met zijn
eis dat hun kerkgemeente maar een onderdeel van de
Stellenbosse zijn zou. Er vielen hoge woorden. In
1690 gaven Bewindhebbers de Drakensteiners in
hoofdzaak gelijk, maar bepaalden tevens dat de
Franse schoolmeester Nederlands kennen en de
Franse kinderen die taal aanleren moesten en dat in
’t vervolg aan Franse kolonisten grond tussen Ne
derlandse hoeven in gelegen uitgegeven moest wor
den. Gebeurtenissen onder Simon van der Stel’s
zoon deden weldra meer misschien dan deze maat
regelen om tussen de burgers zonder onderscheid
van nationaliteit gevoelens van gemeenschap te be
vorderen en het opgaan van de Fransen in de (zeker
zes maal talrijker) Nederlandse bevolking te ver
haasten.

Een situatie toch ontwikkelde zich waarin de
burgerij als zodanig scherp tegenover de goeverneur
en zijn ambtenaren kwam te staan, een situatie
waarin zij heel haar bestaan bedreigd moest achten.
Hoe aanmerkelijk de kolonie zich onder Simon
van der Stel ook ontwikkeld had, de vrijheid van de
burgermaatschappij, en vooral haar economische
vrijheid, bleef toch binnen enge grenzen beperkt.
Dat was de wil der Heren Meesters in patria. De
Compagnie hield aan de Kaap alle handel naijverig
in eigen handen. Haar kwam het eerste recht toe op
alle waren die de boeren aan te bieden hadden; pas
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als zij voorzien, was, mochten dezen hun vee, hun
graan, hun wijnen aan anderen verkopen, en dan
nog slechts tegen vastgestelde prijzen. Om de nederzetters het leven mogelijk te maken had de Compag
nie zekere al te strakke verbodsbepalingen wat ge
vierd, maar de toestand liet nog steeds weinig
ruimte. De voorbijvarende vloten werden geappro
viandeerd, maar van uitvoer naar Europa of Azië
was geen sprake: de markt was dus kléin. Hoe tastte
het de kolonisten dan naar het hart, toen Willem
Adriaan van der Stel aanstonds na zijn optreden als
gouverneur in 1699 begon met, op veel groter
schaal dan zijn vader te Constantia, voor eigen reke
ning te boeren en daarbij, bezield van schrokkige
geldzucht en door geen ontzag voor recht weer
houden, zijn ambtelijke macht op het onbeschaamdst misbruikte. Op zijn hoeve te Vergelegen
telde men wel 18.000 schapen, 1000 runderen,
500.000 wijnstokken, honderden knechts: zestig
lagere Compagnies-ambtenaren stelde hij er voor
zichzelf te werk; de burgers preste hij tot leveranties
en diensten. De andere hogere ambtenaren deden
onder zijn bescherming desgelijks. Samen bezaten zij
met hun achten in 1705 al evenveel land als de helft
der vrije ingezetenen; de bastaards der Compagnie
schimpten de ambtenaren die en noemden zichzelf
in hun verwatenheid haar echte kinderen. De
„securide” (of: ,,tweede persoon”) zei triomfante
lijk tot de goeverneur:
dat er over drie of vier jaar gene vrijburgers meer aan de Kaap
van noden waren; en dat er voor hen (de ambtenaren) kans
was om met hun vieren of vijven de Compagnie en de Kaap
van alles te voorzien.

Een vrije maatschappij van Nederlandse Boeren;

KAART VAN DE KAfl OMSTREEKS 1695Handschrift op het Msarchief in Den Haag.
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of vier of vijf grote landgoederen met Hottentotten,
halfbloeden, Indische slaven;-tussen die twee toe
komstmogelijkheden ging het. Geen wonder dat de
goeverneur behalve op zijn ambtenaren slechts op
een paar afhangelingen rekenen kon. Tussen hem en
de burgerij in haar geheel, vooral de landbouwers,
ontstond een spanning die alles overtrof wat inder
tijd in Nieuw-Nederland vertoond was. Evenals
daar voelden de burgers zich tegen ambtelijke wille
keur sterk in het bezit van hun onvervreemdbare
rechten als Nederlanders, en toen zij zich eindelijk
tot Bewindhebbers wendden, vonden zij bij dezen
beter gehoor, omdat Willem Adriaan de burgers niet
in het belang der Compagnie verdrukt, maar beide
burgers en Compagnie in zijn eigen belang grof be
nadeeld had.
Een aantal van de voornaamste burgers hadden
in 1705 de hoofden bijeengestoken en eerst een be
zwaarschrift naar Batavia gezonden. Een leidende
rol was daarbij gespeeld door een man, die zich
overigens achter de schermen schuil hield, Henning
Huyser, een ondernemend zakenman en die daarom
meer dan anderen zich door het nieuwe regiem be
kneld gevoelde, geen onkreukbare persoonlijkheid
bovendien, en zeker kwamen er, nu het hard tegen
hard begon te gaan, ook van de kant der burgers
allerlei persoonlijke belangen in het spel en werden
er weinig kieskeurige middelen gebruikt. Alle ant
woord op de brief naar Batavia bleef uit, en juist
hadden de samenspanners, een jaar later, een tweede,
uitvoeriger nota voor Bewindhebbers zelf klaar,
getekend door zestig burgers, zo Fransen als Neder
landers, toen de goeverneur dat „goddeloos” komplot van „deze schijnheilige schoften”, deze „vuil
aardige, onwetende hoeren”, op het spoor kwam en

VERGELEGEN. — Uit Bogaert's Reizen.
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de hoofdaanleggers gevangen liet nemen. Door een
chirurgijn, Abraham Bogaert, die net met een retoervloot op de rede lag, werd de acte van beschuldiging
tegen Van der Stel Jr. naar haar bestemming ge
smokkeld, maar terwijl men een vol jaar lang op de
beschikking der Heren Zeventien wachtte, speelde
de goeverneur onbelemmerd de tyran.
Van meer dan één gezichtspunt is dit een aller
merkwaardigste episode. Wij zijn er ruimschoots
over gedocumenteerd. De zo-even genoemde Bogaert,
geen ander dan de schrijver van Reizen door Asia,
wiens sympathie met de Bataviase vrijburgers ik
hiervóór al vermeldde, gaf er weldra als aanhangsel
tot zijn boek een verontwaardigd relaas van; verder
verdedigde de goeverneur zich naderhand voor het
vaderlands publiek nog in een schimpende Deductie,
waarop een hele foliant van de zijde der burgers ver
scheen, de Contra-deductie; eindelijk is in onze tijd
het kostelijke dagboek van de steller van de aan
klacht aan Bewindhebbers, Adam Tas, een neef
van Henning Huyser, uitgegeven.
Wat vóór alles treft, is de wetteloze willekeur
waarin de ambtenaren der Compagnie zich op hun
verre posten konden verlopen. W. A. van der Stel
was te Amsterdam geboren, hij was er schepen ge
weest; maar hij is typisch voor de latere generatie
van Compagniesambtenaren, zonen en kleinzonen
van ambtenaren, vaak halfbloeden, die nu onder het
personeel veel voorkomen. Als wij de lotgevallen
der Compagnie in Azië beschouwen, zullen wij
daarvan nog erger staaltjes ontmoeten. Maar even
kenmerkend is het vinnig verweer van de aan haar
Nederlandse beginselen vasthoudende bevolking van
nederzetters. Adam Tas, zelf al bijna dertig toen hij
uit Amsterdam verhuisde, en die zijn intellectueel
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contact nog aanhield — hij las het tijdschrift de
Boekzaal1), kreeg nieuwe boeken over De Witt,
over het verloop van de oorlog in Europa —, wiens
dagboek een kleurig tafereel ophangt van de gemoe
delijke omgang der landbouwers, met hun gedurige
eetpartijen, „peuzelen”, „een pijpje smookkruid”,
„glaasjes wijn” — inderdaad, er werd nog zwaar
gedronken! — stond tegenover de dominee even
onafhankelijk als tegenover „de tyran”. Als de laat
ste, alvorens nog het rechte van de tegen hem ge
richte beweging te weten, bedreigingen uit, tekent
Tas aan:
Men maakt in ons land de kinderen met een bulbak bang,
maar mannen die in eer en deugd leven en zich geens misdrijfs bewust zijn, hebben voor niemand te schromen.

Zijn gevangenneming en het beslag gelegd op zijn
papieren leerden hem wel anders.
Dit geweld gepleegd aan enen vrijburger, enen vrijen land
bouwer, enen Amsterdammer (schrijft Bogaert) brak den
tekenaren de mond op. Zij vroegen waar de naam van vrij,
waar de Hollandse vrijheid gebleven was, en of die dingen
thans maar ijdele klanken waren, alzo men dat vermogen niet
scheen te mogen hebben van aan zijne vaderen, de Heren
Meesteren, te klagen.

Verscheidenen lieten zich schrik aanjagen en her
riepen. Anderen, Nederlanders en Fransen, hielden
zich ferm. Jacobus van*der Heiden, een van de ge
vangenen, weigerde te antwoorden op de vragen van
de ambtelijke Raad van Justitie, wier competentie
hij, daar zij partij was, niet erkende, die hem niet
eens behoorlijk gedagvaard had. Zeven en twintig
dagen in een donker hol met een ter dood veroor
deelde negerslaaf maakten hem murw, maar tegelijk
A) Zie hierna, blz. 469.
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zo ziek, dat de goeverneur hem, beducht dat hij
sterven mocht, op vrije voeten stellen moest. Tas zat
meer dan een jaar, tot eindelijk de beslissing der
Heren Meesters kwam, waarbij de goeverneur en zijn
voornaamste handlangers afgezet en teruggeroepen
werden.
Gestraft werden zij niet, maar de overwinning
van de vrijburgers was volledig genoeg. In het bizonder moesten Willem Adriaan en de andere amb
tenaren de landerijen teruggeven, waarmee zij de
nederzetters zo zware concurrentie hadden aange
daan. De oude Simon bleef in het bezit van Constantia, maar Vergelegen, dat in veel opzichten een
model-landgoed geweest was, werd verbrokkeld.
Zelfs moest het huis, dat Willem Adriaan er ge
bouwd had, afgebroken worden. Bewindhebbers en
vrijburgers kwamen overeen in hun afschuw voor
een herenwoning met bijgebouwen, die bij het gelijke
peil van de eenvoudige boerenhoeven met aristocra
tische grootsheid afstak. De beslissing betekende,
dat in de toekomstige ontwikkeling van de kolonie
grote maatschappelijke gelijkheid heersen zou. Men
heeft geklaagd dat daarmee een zekere kleinheid van
verhoudingen, een zekere boersheid van beschaving
onvermijdelijk werden. De overwinning van Van
der Stel zou echter het ontstaan zelf van een Neder
landse nederzetting belemmerd hebben, want zijn
systeem kon slechts op negers en Aziaten rusten.
Ook de burgers, wel te verstaan, werkten met
slaven. Het verschil was, dat zij zelf hun „plaatsen”
bewoonden en beheerden.
Het gebied dat die nederzetting nu bestreek, had
ongeveer het oppervlak van de provincies Holland,
Zeeland en Utrecht tezamen; een hele uitgestrektheid
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voor zo’n klein getal kolonisten, maar nog maar een
vlekje op het wijde Zuid-Afrika, dat oostwaarts en
noordwaarts land in overvloed scheen te bieden aan
treklustigen. Ernstige moeilijkheden met de oor
spronkelijke bewoners waren er in heel deze eerste
periode, en nog lang, weinig. De zwervende, veehoudende Hottentotten hadden te weinig vat op de
bodem om niet vrij gemakkelijk de plaats voor de
meer aan het land gehechte binnenkomers te ruimen.
Alleen wilden die laatsten steeds verder, en bij expe
dities voor het ruilen van vee kwam het ook wel
eens tot klappen. Daarom was de regering er meest
op uit de Boeren van zulke avonturen terug te hou
den. Pas veel later zou intussen de uitbreiding stuiten
op de krachtiger Kaffer-stammen, van wier bewe
gingen in het binnenland men nu nog nauwelijks
afwist.
b. De West-Indische Compagnie.
§

De West-Indische bezittingen in de oorlogen.

De West-Indische Compagnie was in 1674 bank
roet gegaan. Met ingang van 1 Januari hadden de
Staten-Geheraal oktrooi verleend aan een nieuwe,
die 30 % van de schulden der oude met al haar be
zittingen in het oktrooigebied overnam. Behalve
de posten op de Westkust van Afrika (onder welke
St. George d’Elmina de voorrang had) waren dat
enige Boven- en Benedenwindse eilanden in de An
tillen (de groep van St. Eustatius en de groep van
Curagao) en op het Zuid-Amerikaanse vasteland,
op de Wilde Kust zoals men dat eertijds genoemd
had, Essequebo en Berbice. In die beide laatste
kolonies evenwel was de positie van de Compagnie
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niet zo eenvoudig. Essequebo, dat een tijdlang door
drie Zeeuwse steden beheerd was1), was in 1669
door hen weer aan de Staten van Zeeland en door
deze het volgend jaar aan de Kamer Zeeland van
de West-Indische Compagnie overgedragen; onder
beding dat de handel en scheepvaart op de kolonie
aan alle Zeeuwen tegen betaling van een recognitierecht aan de Compagnie vrij zou staan. Onder het
nieuwe oktrooi werd het oppergezag van de Be
windhebbers (het waren er nu tien, in plaats van
vroeger negentien) erkend, maar het dagelijks be
stuur bleef toch aan de Kamer Zeeland, terwijl ook
de vrije handel van de ingezetenen van Zeeland ge
handhaafd werd. Wat Berbice betreft, dit was een
patronaat van de Zeeuwse familie Van Pere 2),
aan wier rechten de nieuwe Compagnie niet kon
tornen. Terwijl de commandeur van Essequebo, die
met een paar ambtenaren en een klein garnizoen op
het fort Kijkoveral huisde, door de Kamer Zeeland,
maar onder goedkeuring van de Vergadering der
Tienen, benoemd werd, had de commandeur van
het overigens nog zeer onbelangrijke Berbice alleen
met de eigenaar Van Pere te maken.
Op de eilanden was toen aan die patroonschap
pen door de wisselvalligheden van het oorlogslot,
dat op de duur Van Pere’s positie in Berbice ook
onmogelijk maken zou, al een eind gekomen. In
1676 was Tabago, dat aan de Zeeuwse reder
Lampsins toebehoord had8), voorgoed door de
Fransen veroverd; in 1682 verkochten de erfge
namen van Van Rhee en Van Pere St. Eustatius
voor 6000 gulden aan de Compagnie: geplunderd
x) Zie deel II, blz. 251.
*) Zie deel II, blz. 484.
3) Tezelfder plaatse.
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in 1663, en nogmaals in 1665, was het in 1672
opnieuw door de Engelsen bezet en ofschoon bij de
vrede van 1674 terugbeloofd, was het in werkelijk
heid nog maar net teruggegeven, grondig geruïneerd.
De Compagnie kon het niet beschermen: al in 1689
veroverden de Fransen het, en de nieuwe bondge
noot Engeland die het hun afnam, liet het pas bij
de vrede, in 1697, weer los. Het belang van het
eilandje lag niet in de plantages, maar in de slaven
handel, waaraan het een goed gelegen distributie
centrum verstrekte; evenals Curagao.
Dan was er sedert de verovering door Crijnsen in
1667 nog Suriname; Crijnsen’s vloot was als een
particuliere onderneming door de Staten van Zee
land uitgerust en de kolonie was dan ook na enig
gehaspel met de Staten-Generaal feitelijk bezit van
die provincie geworden. Maar ’t was een bezit dat
heel wat nieuw kapitaal en geduld zou vereisen.
Haast onmiddellijk, ofschoon nadat in Europa de
vrede gesloten was, hadden de Engelsen Suriname
terugveroverd en Zeeland kreeg het ten slotte vrijwel
leeggehaald, in het bizonder van slaven, en van de
meeste Engelse planters verlaten. In 1682 verkocht
Zeeland, ontmoedigd, het land aan de nieuwe WestIndische Compagnie, en deze ontdeed zich aanstonds
van een derde aan de stad Amsterdam en een tweede
derde aan de heer Cornelis van Aerssen van Sommelsdijk: de drie eigenaars vormden ter exploitatie
van hun bezit samen de Sociëteit van Suriname.
Van Aerssen, teleurgesteld in zijn ambities in het
vaderland, waar hij De Witt tezeer had nagelopen
om van Willem III ooit waar vertrouwen te genie
ten, liet zich zelf als goeverneur uitzenden.
Hij moedigde de immigratie van Franse Huge
noten aan; de naam van zijn vrouw, uit een adellijk
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Frans geslacht, trok er velen. Onder de planters
waren uit Brazilië geweken Portugese Joden al tal
rijk. De blanke samenleving in de kolonie vertoonde
zo een sterke kosmopolitische trek. Maar Van Aerssen schiep althans de orde die voor alle groei de
voorwaarde zijn moest. Hij werd „meer gevreesd
dan geliefd” en liet na een paar jaar in een soldatenoproertje het leven. De raad van ambtenaren en
planters, die volgens het oktrooi bestond, werd de
verwarde toestand meester; een korte tijd later, in
1689, sloeg de. nieuwe goeverneur Van Scharphuysen een aanval van Franse kaperschepen man
moedig af; de Fransen waren gelukkiger aan de
Pomeroon, waar zij een nieuwe vestiging geheel
verwoestten, zodat de kommandant naar Kijkoveral
terug vluchten moest; en in Berbice, dat zij duch
tig teisterden, aftrekkend met een wisselbrief op de
patroon, Van Pere, voor niet minder dan 20.000
gulden. Van Scharphuysen wist door middel van
de gevangenen die hij in handen gekregen had, die
vordering tot 6000 verminderd te krijgen.
Ontzettend hadden de West-Indische koloniën
onder de oorlogen te lijden, zowel onder die met
Engeland als met Frankrijk. Dat had meegewerkt
tot de ondergang van de eerste Compagnie, dat
hield ook onder de tweede de ontwikkeling nog
tegen. Hoe anders was de positie dan in de Oost!
Daar stond de Oost-Indische Compagnie, na het
Portugese rijk gewelddadig uiteengeslagen te heb
ben, als de zeemacht bij uitnemendheid, bekwaam
om haar bezitingen en haar wijd-uitgetakte monopolie-aanspraken tegen Engelsen en Fransen glans
rijk te verdedigen. De West-Indische Compagnie,
aldoor kwijnend, beschikte nooit over een aanzien
lijke oorlogsvloot. De schepen van de staat, die in
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de Oost nooit nodig waren, moesten in de West
gedurig hulp bieden en herhaaldelijk de vervallen
zaken herstellen. Dit had ten gevolge dat de WestIndische Compagnie, vóór en na 1674, altijd veel
meer acht moest slaan op de wensen van de StatenGeneraal dan haar Oost-Indische zuster; overigens
was de bescherming van de staat lang niet steeds
toereikend: de West-Indische koloniën lagen nu
eenmaal in een gebied, waar Fransen en Engelsen
minstens even sterk present waren, en waarop de
aandacht van hun regeringen zeker sterker gericht
was. Vooral gedurende de Spaanse Successie-oorlog
leidde de gedwongen verwaarlozing van de vloot
— ik heb het in mijn schets van de centrale gang
der gebeurtenissen al aangestipt x) — tot een reeks
rampen in West-Indië.
’t Waren kapers, rechtstreekse opvolgers van de
eens voor de Spanjaarden zo geduchte boekaniers,
die al deze strooptochten ondernamen; maar zij
waren thans erkend door de Franse regering en ge
noten steun van haar. In 1708 voeren drie Franse
schepen de rivier de Essequebo op. De planters
vluchtten van alle kanten naar het fort Kijkoveral
en verweten de commandeur Van der Heyden drif
tig, dat hij de vijand ongemoeid in hun plantages
huishouden liet. Maar met zijn garnizoen van vijftig
man was de commandeur machteloos; hij moest een
capitulatie sluiten, waarbij de kaperhoofdman met
een brandschatting van 50.000 gulden, voor een
derde te betalen door de planters, voor twee derden
door de Compagnie, grotendeels in slaven, aftrok.
Een paar maanden later bezochten andere kapers de
kolonie en verwoestten en roofden wat er nog over
*) Zie hiervóór, blz. 112.
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was. St. Eustatius kreeg in datzelfde jaar 1709 ook
een beurt. De commandeur, Lamont, liet zich op
het kasteel in zijn muiltjes en kamerjapon verrassen.
Een capitulatie was niet eens mogelijk. De Fransen
vernielden wat zij niet mee konden nemen en voeren
toen, hun vaartuigen tot zinkens toe met goederen
en slaven geladen, weg naar Martinique.
De vernedering van de commandeur gaf zijn
haters gelegenheid om van hem af te komen. Die
kleine gemeenschap was door vetes verscheurd. La
mont kwam uit de ambtelijke loopbaan voort, maar
bezat al plantages op verschillende eilanden; zijn
ideaal bleef toch om eens ,,te Amsterdam in de
koets” te rijden. Te St. Eustatius stond de raad
tegenover hem onder leiding van een ingezetene,
Doncker; volgens deze was Lamont een eervergeten
schurk, die met „een zoopje anijs”, kaneelwater of
brandewijn, en met een spelletje kaart de lieden tot
zijn zin had trachten over te halen; nu moest hij
op een Engelse bark van het leeggeplunderde eiland
wijken en een heenkomen zoeken op zijn plantage
te Curagao; Doncker werd commandeur.
Na een paar jaar rust herhaalde zich de bezoeking
in erger vorm. In 1712 verscheen in de WestIndische zeeën een geduchte kapervloot, uitgerust
door een aantal Marseillaanse kooplui in vennoot
schap met de aanvoerder, Cassard. Diens eerste ex
ploot gold Suriname. Dicht aaneengesloten lagen
daar de suikerplantages langs de rivieren die tezamen
in zee stromen, de Suriname, de Commewijne, de
Cottica. Paramaribo, onder de bescherming van het
fort Zeelandia, waar de goeverneur woonde, was een
plaats met enige honderden huizen geworden.
Planters en stadsbewoners waren in burgercompagnieën georganiseerd; de Joden afzonderlijk. In Juni
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werd een eerste aanval van Cassard afgeslagen.
De ingezetenen hadden zich daarbij onder hun
burgerkapiteins dapper geweerd, maar beter dan de
vijand hadden zij gezien, hoe weerloos de kolonie
tegen een doortastende aanval lag. Zij begonnen dus
bij de goeverneur en de Raad van Politie (dat wil
zeggen, de Politieke Raad, grotendeels uit verkozen
planters samengesteld) op maatregelen aan te drin
gen, aanbiedende terstond tot verbetering mee te
werken, de planters door de arbeid van hun slaven,
de stedelingen door geld, maar onder dien verstande
dat de Sociëteit uiteindelijk de kosten dragen zou.
Goeverneur en raad moesten met de door de kolo
nisten schriftelijk gemachtigde burgerkapiteins over
de uitvoering van verdedigingswerken overleggen,
maar protesten tegen belastingen die volgens de
burgers tegen het octrooi indruisten, waren buiten
hun competentie, en zo richtten de burgerkapiteins
zich rechtstreeks tot de Staten-Generaal om de
Sociëteit wegens haar verwaarlozing van de defensie
en onrechtmatige bezwaring van de ingezetenen in
gebreke te stellen.
Dat stuk was nog niet lang verzonden, of daar
verscheen Cassard ten tweede malé, met een sterker
macht, acht grote schepen en meer dan dertig kleine,
en 3000 soldaten. Het kleine garnizoen en de ge
wapende planters en stedelingen zaten in Parama
ribo en het fort Zeelandia, terwijl de Fransen de
rivier de Suriname opvoeren en vrij spel hadden in
de plantages. Vrouwen en kinderen waren met ver
trouwde slaven het beboste binnenland ingezonden;
ook hun kostbaarst bezit, en dat de veroveraar het
eerst als buit zou dienen, de plantageslaven, tracht
ten veel planters in de bossen te verbergen. De
burgers deden van Paramaribo uit wel een paar
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uitvallen op de Fransen die in naburige plantages
post gevat hadden; maar zulke schermutselingen,
waarbij de slaven, die ook bij het vechten gebruikt
werden, altijd dra wegliepen, lieten een ontmoedi
gende indruk na, en men neigde dus tot een capi
tulatie.
Cassard stond een wapenstilstand toe, opdat de
goeverneur de raden die in fort Sommelsdijk hoger
op aan de Commewijne zaten, zou kunnen raad
plegen. Nadat dit geschied was, werden alle burgers,
alsmede de kapiteins en stuurlui van schepen op de
rede, bijeengeroepen en hield de goeverneur, om
geven van de raad, hun de hopeloze toestand voor;
men stemde toe in een capitulatie. Op de plantage
Meerzorg, die aan een der raden toebehoorde en
waarvan Cassard zijn hoofdkwartier gemaakt had,
werd nu onderhandeld, en de raden daartoe gedepu
teerd ondertekenden ten slotte een overeenkomst
van brandschatting; een jaar inkomsten was als
grondslag aangenomen, 15.000 okshoofden suiker;
met enige kleine onkosten beliep die rekening
622.800 gulden Hollands; de som werd groten
deels in koopmanschappen betaald, voor een aan
zienlijk deel ook in slaven (volgens de overeen
komst :
zal het supplement voldaan werden in slaven, mans en vrou
wen, ten prijze van drie honderd vijftig guldens (Surinaams =
ongeuver 300 Hollands) het stuk.)

Van Suriname koerste Cassard naar Berbice, waar
hij sterk genoeg bleek om het fort Nassau in te slui
ten en te bombarderen. Heel spoedig volgde een
capitulatie, waarbij de zoveel armer kolonie
300.000 beloofde op te brengen. Ruim drie vijfden
daarvan aanvaardde de kaper-admiraal in de vorm
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van een wissel op de heren Van Pere, de patroons
van Berbice. In weerwil van het ongelukkig lot der
beide gijzelaars, die Cassard meegevoerd had, wei
gerden de Van Pere’s te betalen; heel de kolonie was
zo'n som niet waard, beweerden zij, en Berbice ver
viel dus aan de houders van de wissel. Maar die
Franse kooplui wisten er geen raad mee en verkoch
ten hun bezit voor ruim een ton aan een Amster
dams consortium, dat zich na jaren, gedurende
welke de kolonie in een treurige staat van stagnatie
verkeerde, als Sociëteit van Berbice constitueerde;
niet zonder moeite wist de West-Indische Compag
nie haar leenheerschap te doen erkennen.
Cassard was ondertussen verder gestevend en
verscheen in Januari 1713 na zich op Martinique
wat hersteld te hebben voor St. Eustatius; aan
weerstand werd zelfs niet gedacht, maar veel was er
na de plundering van 1709 nog niet te halen: ,,34
slaven, 22 runderen, 65 schapen, 6 kabrieten, 23
kalkoenen en 67 kippen...” Nu ging het op
Curagao aan. Dat was niet alleen groter dan St.
Eustatius, maar veel rijker, door de smokkel op
Spaans Amerika die er met de slavenuitvoer gepaard
ging. De Directeur Van Collen poogde een verdedi
ging te organiseren met zijn handjevol soldaten,
versterkt met een troep matrozen van alle nationali
teiten, van de zich ter rede bevindende schepen
saamgeraapt, en met de burgercompagnieën. Er
ontstond in Willemstad door het bombardement
van de aan wal gekomen Fransen zo’n paniek, dat
het ook hier aanstonds capituleren werd. Cassard
begon met 400.000 pesos te eisen, ongeveer
1.200.000 gulden, bijna het dubbele van wat Suri
name hem opgeleverd had! Hij nam na lang loven
en bieden genoegen met 115.000 pesos.
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Wat een smadelijk schouwspel, de weerloosheid
van de ene West-Indische kolonie na de andere tegen
die ondernemende vrijbuiter! Een hekeldichter die
het Cura^aose avontuur sarcastisch-hoogdravend be
schreef, laat Van Collen de burgers die nog weer
stand bieden wilden, afsnauwen:
„Gij kale neten hebt et niets bij te verliezen,
Die alles schuldig zijt, en waart zeer wel tevreên,
Indien de machtige (n) de ganse schade leen.
Dit zal u missen (Dit zal u niet lukken.) en ik zal met
d’andre Heren
’t Verdrag fluks tekenen, al zou ’t u allen deren.”
Dus sprak de Held, en ging met onverzoenbren zin
Met zijnen vijand dus een overeenkomst in
Om voor net honderd en nog vijftien duizend stukken
Van achten te verhoên de verdere ongelukken.
Dus wierd het kwaad gestuit, de vijandschap geveld.
Door ’s Landvoogd’s wijs beleid, slechts voor een handvol
geld.
Wat heeft het volk van zulk een leidsman niet te hopen! . . .

Men zou verwacht hebben, dat het gezag van de
Bewindhebbers in Nederland, wier goeverneurs het
met hun burger-raden toch al vaak genoeg zwaar te
stellen hadden, dit alles nauwelijks kon overleven.
Inderdaad was het overal een luid geweeklaag en
krakeel, vooral in Suriname. Daar waren de zwaar
bezochte ingezetenen, die bovendien lang niet al hun
de bossen in gezonden slaven wisten terug te vinden,
er op uit om de onkosten der brandschatting op de
Sociëteit af te wentelen. Terwijl Goeverneur en
Raad een omslag van een tiende van elks vermogen
wilden heffen, remonstreerden de burger-officieren
driftiger dan ooit aan de Staten-Generaal. Zij kregen
echter uit het moederland geen troost. De StatenGeneraal, die natuurlijk de Directeuren ook hoorden,
— dat wil dus zeggen de Heren Tienen van de
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West-Indische Compagnie, de machtige burgemees
ters van Amsterdam, en de heer van Sommelsdijk —, vermaanden de kolonisten gestrengelijk om
hun verplichtingen jegens de Sociëteit na te komen
en geboden het staken van de afzonderlijke burgervergaderingen; met hun vertegenwoordiging in de
Raad van Politie moesten de ingezetenen tevree zijn.
Ondertussen konden de Directeuren het ook met die
Raad niet eens worden over de kostenverdeling voor
de zo noodzakelijk gebleken aanleg van een fort aan
de scheiding van de Suriname en de Commewijne;
het duurde tot 1733, eer met de plannen voor fort
Nieuw-Arristerdam een begin van uitvoering ge
maakt werd. In de positie der kolonies en in hun
bestuur was in beginsel niets veranderd.
Maar het voorafgaande relaas zal doen gevoelen,
wat het voor Nederlands West-Indië betekend
moet hebben, dat te Utrecht een zo langdurige
vredesperiode werd ingeluid. En hoe teleurstellend de
ganse regeling van Utrecht ook was, één belangrijk
onderdeel ervan, dat in het komend tijdvak Enge
land een onvergelijkelijke positie in het Zuid-Ameri
kaanse handelsgebied ging geven en dat daarom te
Amsterdam hatelijker dan iets anders gevonden
werd, bracht juist voor de Nederlandse plantage
kolonies zijn voordeel mee: ik bedoel het asiento.
* De Cuinese kilst en de slavenhandel.

Voor de ontwikkeling van het plantage-wezen
was een gedurige aanvoer van negers nodig, maar
de West-Indische Compagnie, die zich in al die
koloniën, hoe verschillend er overigens haar positie
was, het recht van slaveninvoer door alles heen na
ijverig had voorbehouden, bezat in de zeventiende
Nederlandse Stam III 7
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eeuw, ongelukkig voor de planters, nog een, en zelfs
een veel belangrijker, afzetgebied in de Spaanse
koloniën. Wel trachtte ook de Spaanse regering een
monopolie in de handelsbetrekkingen met de over
zeese gewesten te bewaren, maar de ondernemings
geest van het moederland schoot zozeer te kort, dat
dit practisch niet vol te houden was, en in het
bizonder had Spanje geen toegang tot de Afrikaanse
mensenmarkt en kon zo onmogelijk zelf de behoefte
van zijn Amerikaanse koloniën aan slaven bevrediDe maatschappijen aan welke de Spaanse regering
het recht van invoer toestond — bij contracten die
asiento’s genoemd werden — waren na 1648 on
vermijdelijk bij de Nederlandse leverancier terecht
gekomen, dat wil zeggen dat zij door hun agenten
kochten aan de opslagplaatsen waar de WestIndische Compagnie haar slavenladingen regelrecht
van St. George d’Elmina heenvoerde, voornamelijk
Curagao. Van 1685 tot '89 was het asiento, tot
diepe verontrusting en verontwaardiging van de
clericale partij aan het Spaanse hof, zelfs in handen
van een groot Nederlands ondernemer, Balthasar
Coymans te Amsterdam; maar zelfs nadat dit con
tract verbroken en het asiento aan Portugezen ver
leend was, bleef toch het slavenkamp op Curagao
een van de voornaamste plaatsen waar de importeur
zich kwam voorzien.
Voor de Nederlandse plantage-kolonies, zelfs
voor de plantage-houders op Curagao en de andere
Antillen, had die vraag uit Spaans Amerika het na
deel dat hun eigen markt verwaarloosd werd. Er
werd daarom steeds in de verschillende contracten
of octrooien die de ingewikkelde verhouding der
Compagnie tot de vastelandse koloniën regelden, de
invoer van een voldoend getal slaven per jaar be-
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dongen; maar dat neemt niet weg dat klachten
over nijpende tekorten aanhielden. „Lorrendraaien”
in slaven bleef dus een winstgevend bedrijf; niet
alleen de goeverneurs van Spaanse koloniën, ook die
van Nederlandse waren vaak buiten machte hun
naar slaven hongerende planters te beletten zich bij
de een of andere voor eigen rekening varende slaven
haler —> gemeenlijk wéér Nederlanders, vaak Zeeu
wen — te voorzien.
In de Spaanse Successie-oorlog, toen de Spaanse
koloniën Philips V als hun heer erkenden en deze
het asiento aan Fransen verleende, raakte het SpaansAmerikaanse afzetgebied voor de Compagnie veel
minder toegankelijk; en dat werd er niet beter op,
toen Engeland bij de vrede, als prijs voor zijn erken
ning van de Bourbonse opvolging, die het eerst
zoveel hardnekkiger dan de Republiek had willen
bestrijden, het asiento voor zijn eigen onderdanen
verkreeg. Van toen af verloor de Nederlandse slaven
handel, evenals de onder dekking daarvan gevierde
sluikhandel in waren, voet in Spaans Amerika. Zo
veel te beter werd nu echter, ook al houdt het ge
roep om méér niet op, in de behoefte aan slaven
van de Nederlandse planter-koloniën voorzien. Een
beschrijving van de toestanden in bloeiende slaven
kolonies, zoals Suriname, Essequebo en Berbice
onder de inwerking van een lange vrede en van ge
regelde aanvoer van arbeidskrachten nu werden, zij
voor het volgend deel voorbehouden, maar wel
is het hier de plaats om die handel in slaven, waar
van de Guyana-gewesten dus afhankelijk waren en
die voor de West-Indische Compagnie zo’n voor
name bron van inkomsten vormde, eens van de
overkant van de Oceaan af na te gaan.
Slavenhandel was niet het enige bedrijf dat zij
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aan de kust van Guinee uitoefende. Integendeel,
haar tiental forten lag, afgewisseld met Engelse, een
enkel Brandenburgs en een Deens, over een uitge
strektheid van een 500 kilometer, aan de Goud
kust. Om goud was het daar in de eerste plaats te
doen. Volgens de berekening van Willem Bosman,
die na een dienst als opperkoopman in Guinea, in
de eerste jaren der achttiende eeuw een levendige en
omstandige beschrijving yan land en volk en van de
staat der Compagnie daar in het licht gaf, voerde de
Nederlandse West-Indische Compagnie jaarlijks
1500 marken goud uit (3 marken=iooo florijnen)
tegen de Engelse 1200; Brandenburgers, Denen,
Portugezen en Fransen nog 1800 samen. Maar de
ernstigste concurrentie kwam van de lorrendraaiers;
de Zeeuwen (altijd ontmoet men hen in de geschie
denis der West-Indische Compagnie, ’tzij als deel
nemers of onderkruipers!) — de Zeeuwen voerden
wel evenveel uit als de maatschappij zelve, de
Engelse „enterlopers” voor kort iets minder, maar
nu, meende Bosman, eer meer.
Als men de West-Indische met de Oost-Indische
Compagnie vergelijkt, treffen toch altijd eerst de
verschillen. Hier heeft men nu een positie die in
beginsel met die in Oost-Indië overeenkomt: geen
planters en burgers, die naast de goeverneur een
raad vormen, zoals in de Antillen en Guyana, en
zoals de Oost-Indische Compagnie enkel aan de
Kaap kende, maar een zuiver ambtenarenbedrijf, dat
met uitsluiting van anderen voor de Heren Meesters
handel drijven moest. Hoe slecht lukte evenwel die
uitsluiting! Heel die kust moest met concurrerende
maatschappijen gedeeld worden. Dat alleen al
maakte het onmogelijk om zo’n gebied over de
inboorlingen te verkrijgen, dat men hen dwingen

TITELPRENT VAN BOSMAN'S WERK.
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kon de lorrendraaiers met lege handen te laten gaan.
De maatschappijen der verschillende naties leefden
op gespannen voet. Elk had zijn bizondere vrienden
onder de negerkoninkjes of negerrepubliekjes in de
buurt en zo zij elkaar al niet openlijk bestreden, zij
waren diep gemengd in de vetes van hun zwarte
bondgenoten of beschermelingen.
Bosman vertelt met veel ergernis van de twisten
in zijn tijd met de Commanies vlak bij de hoofd
zetels der twee Compagnieën, het Nederlandse St.
George d’Elmina en het Engelse Cabo Cors; de
Engelsen, die de negerkoning lieten vermoorden toen
deze toenadering tot de Hollanders zocht, waren de
Directeur-Generaal van onze Compagnie volgens
hem te gauw af geweest. Hij vergeldt het de Engel
sen door schamper af te geven op hun ,,kwade
manier van leven”. Het onmatig drinken van pons,
waaraan de voornaamsten zowel als de gemene sol
daten zich bezondigen, veroorzaakt een verbazende
sterfte in hun kastelen, al zou het een onbegonnen
werk zijn te trachten hun aan het verstand te bren
gen dat men hier oorzaak en gevolg moet zoeken . . .
Op zijn slimst kunnen intussen de drankzucht zo
goed als de andere uitspattingen die Bosman de
Engelsen verwijt, maar betrekkelijk zo erg zijn ge
weest. Als de Kust van Guinee zo’n slechte naam
had, ook in Nederland, — een generatie tevoren had
de komische dichter Van Focquenbroch, die er de
dood vond, al van „het hels Guinee” gesproken —,
dan kwam dat niet alleen van de ongezonde dampen
en van de stank die de negerdorpen verspreidden,
maar ook volgens Bosman zelf van „het ongeschikt
zuipen” en van de „ijverige offeranden in den tem
pel van Venus”, dat de beambten niet laten konden.
Aan schaarse kerkgang lag het niet:
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Wij zijn integendeel heel sinceer en kerkelijk (spot Bos
man ); want we moeten alle dagen ter kerk gaan op verbeurte
van een halve rijksdaalder, behalve des Zondaags en Donderdaags, als wanneer de boete een gehele rijksdaalder bedraagt.

Trouwens, die korte levensduur van zoveel van
de beambten der Compagnie had zijn voordeel voor
de anderen: zij kwamen zo sneller tot de hoge be
dieningen, zonder welke bekleed te hebben men niet
licht rijk uit Guinee terug zou komen. En welke
andere ambitie kon men er koesteren? De handel
was er weinig verheffend, voldoening was er te
minder uit te halen, omdat men geregeld bij de
lorrendraaiers achter het net viste, die niet alleen
goedkoper varen konden omdat zij de hele toestel
van forten en ambtenaren aan de kust en van dure
Bewindhebbers thuis (zoals Bosman te verstaan
geeft) niet te torsen hadden, maar die ook veel
vlugger op de smaak van de veranderlijke negers
letten konden dan de Compagnieshandelaars, wier
wenken door de omslachtige bureaucratie in het
vaderland gewoonlijk veel te laat opgevolgd werden.
Aan de primitieve, barbaarse negermaatschappij was
ook weinig vreugd te beleven. Tot grote bestuurs
taken, tot rijkenbouw werd er de dienaar van de
West-Indische Compagnie niet geroepen. Een zestig
man, zoveel telde het hele ambtenarenpersoneel over
de Guinese forten verspreid; met hier en daar kleine
garnizoentjes soldaten. Op St. George d’Elmina
zetelde de Directeur-Generaal, met zijn raad, —
geen raad van min of meer onafhankelijke kolonis
ten dus, maar een ambtenarenraad, een raad van
jabroers volgens Bosman, die er zich overigens in
de tweede druk van zijn boek op beroemt dat de
Bewindhebbers zijn kritiek ter harte genomen en
het gezag van de directeur wat besnoeid hebben.
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Naar St. George d’Elmina — het fraaiiste kasteel
van alle aan de kust — kwamen alle Compagniesschepen hun waren lossen, die vandaar naar de
andere factorijen verdeeld werden. Daar kwamen
dan ook de slavenschepen vóór ze de tocht naar
Amerika ondernamen. Maar de voornaamste plaat
sen om de slaven te halen lagen verder oostwaarts,
in Koto en Popo, en vooral in Fida, in het tegen
woordige Dahomey, en dan veel verder naar het
zuiden, in Loango. Uit Fida en Loango elk „han
delde” de Compagnie volgens een verslag van 1670
jaarlijks een 3000 negers „in”. Daar maakten de
bevolkingen en de koninkjes er hun werk van om
op de slavenmarkten in het binnenland, en desnoods
zelf in oorlogen of strooptochten tegen buurstammen, de waar te verkrijgen, waarop de blanken van
alle naties met zo’n belustheid aan kwamen.
De meeste slaven die tot ons werden (worden) gebracht
(schrijft Bosman), zijn mensen die in de oorlog zijn gevangen,
en die door de overwinnaars, als hun buit zijnde, werden
verkocht. Wanneer deze slavën aan Fida komen, werden ze alle
bij de ander in een tronk of gevangenhuis gezet, en als wij
dezelve zullen gaan kopen, werden ze op een groot plein
bijeengebracht, waar dat ze van onze chirurgijns, welker werk
dit is, op het aldernauwkeurigst werden bezichtigd en betast,
tot het alderminste lid dat zij aan haar lichaam hebben, en
dat moedernaakt, zowel vrouwen als mannen, zonder enig
onderscheid of schijn van de minste schaamte. Degene nu die
voor goed gekeurd worden, stelt men aan een kant; en de
andere, aan welke men enig mangel of gebrek bespeurt, wer
den uitgeschoten en onder de gebrekkige, of macrons, zoals wij
ze hier noemen, gerekend; te weten, die boven de vijfendertig
jaren oud zijn, of die aan armen, benen, handen of voeten
zijn verminkt; ook die een tand kwijt zijn, die grijze haren
of vliezen op de ogen hebben; alle die met Venus-ziekte zijn
besmet, en veelderhande kwalen meer. . . Deze gebrekkige of
verminkte dan uitgeschoten zijnde, werdt het overige getal
opgeteld, en aangetekend wie dat dezelve heeft geleverd.

DE WEST-INDISCHE COMPAGNIE

201

Ondertussen legt er al een brandmerk, zijnde het wapen of de
naam van de Maatschappij, in ’t vier om al degene die wij
voor goed hebben uitgekozen daarmee op de borst te merken.
Dit geschiedt, opdat wij dezelve uit de slaven der Engelsen,
Fransen, of wie het zijn mag, en die mede in ’tzelve gevan
genhuis zitten, zouden kunnen onderkennen; want zij hebben
de hare mede met hun teken gemerkt. Ook geschiedt dit mer
ken, opdat de zwarten onze goede slaven niet tegens andere
slechte (daar ze anders een fraai handje van hebben) zouden
komen te verruilen.
Deze handeling, geloof ik, komt UE. wat wreed en half
barbarisch tevoren; doch vermits het uit noodzakelijkheid ge
schiedt, zo moet het er zo mee doorgaan; doch echter dragen
wij zoveel mogelijk zorg, dat ze niet te hard worden gebrand,
voornamentlijk de vrouwlieden, die doch altoos wat teerder
vallen.

De apologetische toon, die in de laatste zinsneden
doorklinkt, is zeldzaam; maar hoe zwak! Hoe snel
troost zich de even verontruste schrijver! Maar
waarlijk, er waren erger verschrikkingen aan zijn
handel verbonden dan het brandmerk. De over
tocht, met zes of zevenhonderd ruw uit hun om
geving gerukte, dodelijk verschrikte mensen dicht
opeengepakt, in boeien geklonken, soms bij groepen
aan dek gebracht om te luchten, — de overtocht
was een gruwel. Bosman was erg tevreden over de
ordelijkheid waarmee het op de Nederlandse slaven
schepen toeging, „rein en zindelijk”, waar het op
de Engelse, Franse of Portugese „altoos even mor
sig, vuil en stinkend is”. Niettemin was ook aan
boord van de Nederlandse schepen de sterfte onder
die met zoveel zorg gezond gekeurde lading door
gaans hoog, minstens wel io percent. Sommige
stammen verdroegen de ontworteling beter dan
andere. Die dieper uit het binnenland „gehaald”
waren, maakten zich soms, tot goedmoedig vermaak
van Bosman, schrikbeelden als zouden hun ont-
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voerders de bedoeling hebben hen op te eten. Zelf
moorden, diepe depressies waren niet zeldzaam.
En dan in Suriname de verkoping, bij troepen of
bij paren, gezinnen ruw gescheiden, een tweede
brandmerk van de nieuwe eigenaar, en onder de
zweep van de opzichter naar de plantage. Of naar
Curagao om opgekocht te worden door de impor
teurs van Spaans Amerika, of naar St. Eustatius,
waar men zich vooral van de andere kleine en grote
eilanden kwam voorzien. Zolang de Compagnie de
slaven onder haar beheer had, schreef zij wel „goed
traitement” voor; er was op Curagao een geneesheer
„ter bezorginge .van de negroslaven”, er waren een
„pokhuis” en een „zweethuis” — verschillende
ziekenhuizen — voor hen. Zelfs hadden de predi
kanten bij hun algemene instructie opdracht om de
zwarten evenals de Indianen en de Portugezen en
Spanjaarden „te onderwijzen in de fondamenten
van de Christelijke religie”. Men wist wel dat de
zwarten ook mensen waren. Maar in de praktijk
handelde men daar niet naar. Het brandmerk stem
pelde de slaven tot vee, evenals de prijsbepaling
volgens lichaamslengte en leeftijd, of een voor
schrift als dit uit 1694 van Bewindhebbers aan de
Directeur van Curagao om „de aantelinge” te be
vorderen.
De Nederlanders delen de schuld aan die onmen
selijkheid met alle Europese naties die de zee be
voeren. De kopers en verkopers, de schippers, de
dokters en de opzichters, zij zijn niet schuldiger dan
de maatschappij die hen voortbracht en die hen tot
dit werk uitzond. De onverschilligheid van de
publieke opinie, van predikanten en priesters, van
Bewindhebbers-regenten en over asiento’s hande
lende diplomaten, is verbazend. Zij verleide ons niet
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tot het veroordelen van een cultuur, die andere
aanspraken heeft op onze bewondering; zij weze
ons ten spiegel van onze eigen tekortkomingen. Met
hoeveel misdaden verdraagt zich onze tijd! Want
dat de slavenhandel een misdaad was, om de premie
die hij zette op mensenroof tot in de binnenlanden
van Afrika, om de gruwelen die hem van de ene
tot de andere kust vergezelden, om het lot waartoe
hij zoveel duizenden jaarlijks voor hun leven en
voor hun nageslacht bestemde, daaraan doet de
algemene aanvaarding door de tijdgenoten niets af.

BOEK VIII

HOOGTIJ EN VERVAL
VAN HET BARRIÈRE-STELSEL
1715-1751

i. DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN
ONDER KARELVI, 1715—40
K gewaagde hiervóór van een nieuwe geest
die zich onder de inwerking van de woede over
het barrière-verdrag in de Zuidelijke Neder
landen roerde, en van de anti-Hollandse hou
ding waarin hij zich stelde. Men kan daarbij echter
licht overdrijven, en dat is door latere Belgische ge
schiedschrijvers (en, wordt nog) maar al te veel
gedaan. De Zuid-Nederlandse politieke opinie werd
in de eerste jaren na de overdracht aan Karei VI nog
heel wat heftiger door botsingen met het nieuwe
bewind bewogen. Zelfs de zaak van de Compagnie
van Oostende, die eerst opnieuw zekere Zuid-Neder
landse belangen in strijd met de Republiek bracht,
eindigde in teleurstelling over de Keizer, die zijn
Nederlandse gewesten weldra aan andere politieke
noodwendigheden opofferde, — zoals hij trouwens
ook ten opzichte van het Barrière-verdrag welbe
schouwd bleef doen. De knechting van de Brusselse
„naties” en de finale onderdrukking van het Janse
nisme waren het werk van de Oostenrijkse heerser
alleen; daarmee hadden de Hollanders natuurlijk
niets te maken. En in al die beroeringen bleek ieder
keer weer de verdeeldheid en de onmacht der ZuidNederlandse bevolking.
a. Het absolutisme en de standen.
Het eerste treffen had te Brussel plaats, met de
naties.
Die woelingen, welke in 1717 begonnen en bijna
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twee jaar de stad in rep en roer hielden, waren feite
lijk een voortzetting van die onder Maximiliaan
Emanuel. Thans was het uitvoerend gezag in han
den van de markies de Prié, een Piemontees, die de
landvoogdij kwam waarnemen voor de steeds af
wezige titulaire landvoogd Eugenius van-Savooien.
Naast zich had hij een voorlopige regeringsraad,
samengesteld uit enige van de voornaamste ambte
naren en hoge edelen. Het prikkelde en verbaasde de
ongeduldige Prié, niet gewend aan weerstand tegen
de bewindmachine, dat die heren, vooral de groten,
zo vaak tot meegaandheid rieden. De Aartsbisschop
van Mechelen, de Precipiano’s opvolger, een Brusse
laar gesproten uit een verbintenis van de oude feo
dale Waalse en de nieuwe half Dietse half Waalse
ambtsadel (hij heette de Hennin-Liétard genaamd
d’Alsace de Boussu, zijn moeder was een Verreyken), moest zich wel laten gebruiken om de regeringspolitiek bij zijn geestelijkheid en in de Staten
te steunen: het episcopaat zat, zoals de tegenstanders
van Philips U’s bisdommenregeling indertijd heel
juist voorzien hadden, onverbrekelijk aan de rege
ring vast; en meer dan ooit sedert het zich in de
strijd tegen het Jansenisme gestort had. Toch bleek
zelfs ’s Aartsbisschops tegenzin duidelijk. Aanstonds
moest zo Prié tot zijn ergernis toegeven aan de
onwil der „naties” (die zich, evenals ten tijde van de
Prins van Parma, op een door zijn voorganger
Königsegg aan Antwerpen verleende vrijstelling be
riepen) om in een belastingheffing toe te stemmen.
Toen hij daarna een magistraatsverandering onder
nam, ontstond er over de indienststelling van de
nieuwe dekens der gilden een geschil van belang.
De gekozenen toch weigerden de eed te doen op
het door Maximiliaan Emanuel in 1700 ingevoerde
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reglement. Een bevel van het Hof van Brabant, per
soonlijke aandrang van ’s Hofs commissarissen,
twee dagen lang, en later nog eens van gedeputeer
den der Junta, bij al de 145 dekens der 48 gilden in
de negen naties, niets hielp. Op de „vaderlijke” toe
spraken en waarschuwingen der raadsleden en der
hoge heren antwoordden de dekens met veel omhaal
over de privileges, over het feit dat het bewuste
reglement nooit door Karei II bekrachtigd was ge
worden, over hun geweten dat hun, bij alle eerbied
voor de geheiligde majesteit des Keizers, de eed ver
bood. De heer Wynants verklaarde in zijn verslag
aan Prié dat „de rijksten en verstandigsten” het
minst gezegd hadden. Het voornaamste bezwaar
tegen het reglement van 1700 getuigt echter niet
ran zoveel „onwetendheid en domheid”: het gold
3e afschaffing van een talrijke „achterraad”, die
vroeger over belastingzaken meesprak, en wedernvoering daarvan zou — dat erkende zelfs de Prins
ie Rubempre (een Merode), door Prié anders voor
:en heimelijk Fransgezinde en opstoker der gilden
langezien, — het loskrijgen van consenten voor beastingen nog moeilijker maken. Ondertussen legden
le dekens de eed niet af en het gevolg was, dat de
egering het derde lid van Brussel niet als geconstiueerd beschouwde. Prié kookte van ongeduld en
rgernis, maar hij beschikte over weinig troepen, hij
'ond weinig steun bij de heren des lands in zijn
unta, hij moest machtiging uit Wenen hebben eer
lij door durfde tasten, en te "Wenen (wij weten
iet) had men andere bekommernissen. In Mei 1718
wamen uit Wenen eindelijk kenmerkend tegentrijdige en draaierige bevelen: de Keizer eiste nu zelf
an de dekens de eed op het reglement van 1700,
laar beloofde meteen dat zij na aflegging ervan toch
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hun achterraad zouden mogen vormen, terwijl hij
hun bezwaren overwoog. Met veel nadruk deelde
dus op last van Prié burgemeester Cano het bevel
van de Keizer aan de op het stadhuis verzamelde
dekens mee; hij las van de brief ook een Nederlandse
vertaling voor, „opdat alle dekens die geen Frans
verstonden, de wens van Zijne Majesteit zouden
kennen” (even een herinnering dat dit alles zich in
een ander Brussel afspeelde dan dat van onze da
gen; want die dekens, met hun pruiken en zwarte
mantels en hooggehakte schoenen, maken de ver
schijning van deftige burgerheren). Zelfs nu gaven
maar een dertigtal toe, de grote meerderheid bleef
weigerachtig en het volk, op het marktplein te hoop
gelopen, viel op de eedafleggers aan (evenals inder
tijd te Antwerpen op de knikdekens x>). Nu moest
Prié volgens tegelijkertijd ontvangen instructie, die
hij echter niet openbaar mocht maken om ’s Keizers
lankmoedigheid niet in opspraak te brengen, de weg
van rechtsvervolging en van geweld inslaan. Maar
nu ontsnapt het oproer ook meteen aan zijn macht.
De 3000 man troepen onder bevel van de Oosten
rijkse graaf von Vehlen kunnen de toestand niet aan.
Om erger te voorkomen staat Prié, geprest door de
Raad van State, en in de overweging dat afgedwon
gen concessies herroepen kunnen worden, het regle
ment van 1619 (het in 1700 buiten werking ge
stelde reglement dus) toe. De troepen worden
weggetrokken en de stad aan de burgervendels over
gelaten. De naties triomferen.
Voor Prié was het een angstige toestand. Ook
Mechelen raakte omstreeks diezelfde tijd in handen
van oproerige gilden. Te Antwerpen maakte de
a) Zie hiervóór, blz. 58 vlg.
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magistraat zich ernstig over de stemming ongerust.
Onheilspellende berichten kwamen uit Gent. Als
het in Vlaanderen, waar immers de gilden zoveel
minder politieke macht bezaten, ook mis ging, zag
Prié, ontzet over ,,de buitensporigheid” van dit
volk, de mogelijkheid van een algemene opstand
tegemoet, IVIaar inderdaad werden die gildenonlusten hier en ginds door te enge en vaak onderling
tegenstrijdige belangen veroorzaakt dan dat zij tot
samenwerking hadden kunnen komen. Te Mechelen
waren het vooral de zakkendragers, schuitenslepers
en -de korenwegers, die van de kooplieden en reders
een gunstiger loonregeling afdwingen wilden. Te
Gent waren patroons en werklieden in de laken
industrie eendrachtig verwoed op de concurrentie die
hun in stad en land door de kloosters aangedaan
werd. Te Antwerpen liepen de zijdewerkers te hoop
am te protesteren tegen de invoer van zijde uit China
en wilden dat begin van overzeese handel, waar
Oostende zoveel van verwachtte, verboden hebben.
De achteruitgang van de nering allerwegen prik
kelde de gevoeligheid van die afzonderlijke belangen,
naar voor de centrale regering leverde dat — zelfs
il zat er vooral te Brussel toch wel heel wat meer
ichter
geen echt gevaar op. Prié behoefde zijn
voede maar te verbijten en geduld te hebben: zodra
xulp uit Wenen kwam, zou hij het gesmade gezag
cunnen herstellen en wraak nemen. En '’s Keizers
xreoccupatie met de Turkenoorlog liep ten einde, de
'rede (een hij uitstek voordelige vrede) was geekend, troepen kwamen beschikbaar. Op troepen
.wam het aan: dat herhaalde Prié in iedere brief.
Voorjaar 1719 rukten de Duitse troepen die nu,
oals vroeger de Spaanse, de Zuid-Nederlanders ernder moesten houden, Brussel binnen.
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Tot dan hadden de gilden en de burgervendels
er de baas gespeeld. De goeverneur had nog meer
concessies moeten doen. Het toestaan van het regle
ment van 1619 was niet genoeg, het bevel tevoren
gegeven om op dat van 1700 de eed af te leggen
moest om de gemeente tevreden te stellen door het
Hof van Brabant in alle vorm vernietigd worden.
Niet minder dan de aanmatiging der burgers ergerde
Prié de zwakheid (of zo noemde hij het, als hij niet
van verraad sprak) van de hoge edelen in zijn Raad,
die óok al over de privileges praatten. Ja zelfs de
leden van het Hof, de altijd zo ijverige legisten,
beefden voor de woede van het volk, dat op een
keer de kanselarij binnenviel en de huizen van de
gehate magistraten begon te plunderen. Het eerst
moest de woning van burgemeester Cano, Prié’s ver
trouwde raadsman, en die in 1698 al smalend over
de privileges gesproken had, het ontgelden. Het
grauw kwam in beweging, de stad was vol van die
ontwortelde zwervers, voortbrengsel van de oor
logen en de werkeloosheid, die op alle gerucht van
wanorde aangestroomd kwamen. De toestand raakte
uit de handen der dekens en der boetmeesters.
De borgerije zag, dat hier meer roof dan vrijheid wierd behertigd (aldus beschrijft een tijdgenoot in de „Chronyke van
Vlaenderen" de onvermijdelijk inzettende ontgoocheling)

Terwijl hij vol ongeduld wachtte op de troepen
die hem in staat moesten stellen zijn masker van
toegeeflijkheid af te werpen, verdreef Prié de tijd
met lange beschouwingen over de maatregelen die
Brussel verdiende. Straffen en verbannen van enke
lingen was het minste: de regering verleggen naar
het minder vrije en daarom rustiger Vlaanderen, alle
privileges afschaffen en een citadel bouwen om de
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stad in bedwang te houden, — dat alles overwoog
hij en wist tegelijk zo wel, hoe vreemd een derge
lijke politiek aan heel de publieke opinie zijn zou,
dat hij waarschuwde zijn brief voor de twee Neder
landse leden van de Raad van Vlaanderen, die nu
te Wenen zoals voorheen te Madrid zetelde, geheim
te houden; een van die twee heren, W^ijnants (wij
ontmoetten hem kort te voren nog als lid van het
Hof van Brabant) was toch te Brussel als een werk
tuig van de regering zo gehaat, dat zijn huis er ge
plunderd was. Zelf was Prié ervan overtuigd dat
zijn stelsel een zegen voor die wonderlijke, onhan
delbare Nederlanders zijn zou:
Ce pays doit perdre ses privileges, ou ses privilèges le
perdront.

Als de troepen — samen bijna 9000 man —
;r zijn, kan hij handelen. Wenen verlangt dat, maar
wil toch van een afschaffen van de oude constitutie
liet weten: de weg van justitie moet gevolgd worlen. Nog in Februari worden 4 of 5000 vagebonden
litgewezen. In Maart volgen de arrestaties van vijf
poetmeesters. Prié voelde het als een triomf over de
privileges, dat hij hen in weerwil van het hinder
ijke voorschrift om zich aan de wet te houden in
landen gekregen had — wel vijftig dekens maakten
:ich nu uit de voeten; tijdelijk maar, en inderdaad,
oen er gepoogd werd te procederen tegen hen die
en jaar tevoren geweigerd hadden, tegen ’s Keizers
litdrukkelijke bevel, om de eed op het reglement van
700 af te leggen, bleek hoe moeilijk de weg van
echten voor de vreemde regering was: alle schepenen
erklaarden zich niet meer te herinneren, wie precies
eweigerd hadden, zodat zij buiten staat waren geuigenis af te leggen. De vijf gevangen boetmeesters
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kwamen er zo gemakkelijk niet af, maar hun proces
was één doorlopende worsteling van de goeverneur
met de rechtsbegrippen en de gematigdheid zelfs van
het door de beweging toch zo gekrenkte Hof van
Brabant. Voortdurend overlegde hij met de fiscaal,
wees lauwe raadsheren op hun plicht; tot aanwen
ding van de pijnbank kon hij hen niet bewegen, en
enkel met moeite tot het onthouden van een advokaat aan de beklaagden (tot de behandeling van de
zaak als hoogverraad met andere woorden). Ten
slotte werd, al zijn vermaningen tot gestrengheid ten
spijt, maar één van het vijftal ter dood veroordeeld
(met 13 tegen 2 stemmen); tegen de tweede die het
naar Prié’s mening verdiende, brachten maar drie
raadsheren een doodvonnis uit.
De éne veroordeelde heette Agneessens; het was
een stoelenmaker, een oud man, een man van lec
tuur, die de privileges kende; gezien niet alleen in
zijn parochie maar in heel de stad. Zo diep was zijn
besef van het onrecht dat hem aangedaan werd, dat
hij weigerde zijn vonnis te ondertekenen, — de
noodzakelijke inleiding tot een verzoek om gratie.
Zijn terechtstelling op de Grote Markt maakte een
verpletterende indruk. Tot diepe verontwaardiging
van Prié werden er in verscheiden kerken onder
grote toeloop lijkdiensten gehouden. De Aartsbis
schop was zo goed niet, of hij moest op verzoek van
Prié — het verzoek klonk meer als een bevel —
een herderlijk schrijven daartegen uitvaardigen; Prié
had eigenlijk straf gewenst. De pastoor van Sinte
Kathelijne antwoordde echter aan de procureurgeneraal, die hem kwam vragen waarom hij zich
zo verstout had, volgens diens rapport „tamelijk
kortaf”: „omdat de onthoofde misdadiger zijn
vriend geweest was.”
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De naties waren overwonnen. Zij stemden in be
lastingen toe zonder een kik te geven, en nog jaren
naderhand stelde Prié met voldoening vast, dat zij
zo gedwee waren als sedert mensenheugenis niet was
voorgevallen. De woelingen van de burgerij onder
de regentenstand, die deze periode in Noord en Zuid
kenmerken (hetzelfde slag mensen en dezelfde gees
teshouding hebben wij al te Amsterdam en Rotter
dam en in Gelderland aan het werk gezien en zullen
wij er nog zien), leidden nimmer tot veel positief
resultaat. Die kleine burgers, voor wie de hoogste
politieke wijsheid in de privileges van een vorig ge
slacht besloten lag, die zich hervormingen niet
anders denken konden dan als terugkeer tot een
onherroepelijk vervlogen verleden, misten alle constructief vermogen. Toch, in hoe gebrekkige vormen
zij zich ook uitte, kondigt hun onrust de onhoud
baarheid aan van de aristocratische en oligarchische
regeling waarin gedurende de zestiende en zeven
tiende eeuw maatschappij en staat zich al vaster ge
zet hadden.
Het Brusselse geval heeft nog daarenboven deze
treffende betekenis, dat het de weerstand van kost
bare nationale tradities tegen vreemd absolutisme
vas. De andere standen en het overige land mochten
bij de val der naties werkeloos toegekeken hebben
— gelijk bij zoveel vroegere gelegenheden, wanneer
le Spaanse regering geïsoleerde bewegingen hier of
laar gemakkelijk baas was gebleven —, er was toch
vel degelijk ver buiten hun stad en stand sympathie
net de strijders. Men gevoelde dat het niet louter
>m hun eng gildebelang ging, dat bij hun zaak de
Nederlandse zelfstandigheid en de Nederlandse geïechtheid aan recht betrokken waren. En al kon
}rié met zijn Duitse troepen het verzet ook neer-
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slaan, het offer van de overwonnenen was niet voor
niets gebracht. Zij konden het reglement van 1700
niet ontgaan, zij moesten hun tegenstand tegen be
lastingen matigen; maar de gedachte der privileges
rees uit de botsing machtig omhoog. Hoe ruw Prié
de mentaliteit miskende van het land dat hij be
stuurde zonder zelfs zijn taal te leren („raads
mannen” 1) schreef hij rachements; de motivering
van het vonnis van Agneessens kwam hij pas te
weten toen het met het oog op publicatie in het
Frans vertaald werd, en zij verraste hem zo onaan
genaam dat de publicatie achterwege bleef!), — in
Wenen las men uit de gebeurtenissen toch een les
om voorzichtig te zijn. Dat priesters, magistraten,
edelen allen als het om de grondbeginselen van
’s lands regeerwijze ging eens van zin waren met de
gilden, maakte indruk. Nog steeds bestonden er
„angevistische” neigingen en verbindingen, die in
een crisis een verheffing ten gunste van Philips V
konden doen vrezen. 9000 man waren genoeg om
Brussel te bedwingen, maar voor zulk een geval
zouden zij niet ver reiken. Zomin als vroeger het
Spaanse, durfde het Oostenrijkse bewind regelrecht
tegen de gewoonten en vooroordelen van de ZuidNederlanders ingaan. Het is juist gezien dat men in
de negentiende eeuw de oude Agneessens als een
nationaal martelaar vereren ging, — behalve dat de
leidende kringen van toen naar hun eigen beeld een
„Belg” van hem maakten.
Dat er te Wenen spontane voorliefde voor de
Nederlandse privileges bestond, zal men niet licht
aannemen; het tegendeel blijkt ten overvloede uit
de behandeling van de West-Vlaamse streek —
Ieperen, Veurne, Menen —, die na zoveel jaren
1) Vgl. deel II, blz. 16.
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van Lodewijk XIV's bestuur met de overige ZuidNederlandse gewesten herenigd werden. Wij weten
dat het Franse absolutisme korte metten met de
rechten en vrijheden van de veroverde Nederlandse
plaatsen gemaakt had: de Vlaamse streek had heel
die tijd zonder haar aloude Staten-vertegenwoordiging geleefd. Het Oostenrijkse bewind profiteerde
dankbaar van die hervorming. In weerwil van de
verzoeken van Ieperen en van de Staten van Vlaan
deren werd het vierde lid niet weer tot de vergade
ring toegelaten en bezwoer de nieuwe heer de oude
rechten der herwonnen plaatsen niet. In WestVlaanderen inde de regering dus eigenmachtig vast
gestelde belastingen; om de waarheid te zeggen was
zij daartoe bijna gedwongen door het Barrière-verdrag, waarbij de inkomsten van de terugveroverde
streek als onderpand voor de betaling ten behoeve
van de Staatse garnizoenen genoemd waren.
Overigens moeten de brute hardhandigheid van
Prié en het optreden van vreemde troepen niet doen
vergeten, dat de nieuwe monarchale regering, zo
goed als de Spaanse, en zelfs de Franse, die zij ver
ving, een beginsel van bestuur vertegenwoordigde,
dat tegenover het inheemse particularisme en priviegedom een eigen waarde tonen kon en zich daarvan
bewust was. De centraliserende en gelijkmakende
:endentie, belichaamd in geschoolde en ordelijke
imbtenaren, kon met temeer verzekerdheid de toe
komst voor zich opeisen, omdat de dragers van het
)ude, versnipperde zelfbestuur, de hoge edelen en
le burgermagistraten (de bevoorrechte gilden van
le Brabantse steden trouwens nauwelijks minder)
:o zwaar met persoonlijk en stands-egoïsme belast
varen en vaak enkel corrupte obstructionisten leken.
Na die gilden schoof de regering de hoge adel,
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van wiens medewerking in de voorlopige bestuurs
raad zij zo weinig genoegen beleefd had, zachtkens
opzij. Bijna gelijktijdig met het optreden van ’s Kei
zers zuster Maria Elisabeth als landvoogdes, in
1725, werden de oude beambten-raden van justitie
(Geheime Raad) en financiën hersteld, die de Raad
van State weer van zijn wezenlijke betekenis be
roofden. Dat Weenen zich weldra over de onge
zeggelijkheid van de nieuwe landvoogdes beklagen
moest, was wel ten dele een gevolg van de oude
neiging naar zelfstandigheid tegenover de verre
heersers die heel de Brusselse sfeer doortrok, maar
lag toch ook aan persoonlijke factoren. Maria Elisa
beth was een eigengerechtigde persoonlijkheid. De
Grootmeesters van haar hof, door de Weense rege
ring als dwarskijkers bedoeld, werden in werkelijk
heid haar trouwe eerste-ministers. Voor de inge
zetenen maakte het weinig verschil, of hoge ambte
naren door de Keizer dan wel door zijn zuster op
raad van een Visconti of een Harrach benoemd
werden.
Intussen bleef tegenover de stad en gewest beheer
sende geprivilegieerden nog groot geduld vereist.
Het intendanten-stelsel dat de Fransen ingevoerd
hadden, bleek tot spijt van Karei VI niet te hand
haven: voor het wantrouwen en de ontstemming
door zulk een uit het centrum stralend bureaucratisme gewekt was terugwijken noodzakelijk.
Voor een hervorming als die van het doodgeboren
reglement van De Meulemeester uit 1706 was
de tijd nog niet rijp. Zomin als het Engels-Nederlands condominium kon het Oostenrijks bewind
zich nog tegen de privileges keren, waaraan, niet de
gilden, maar de hogere standen die stad en platte
land beheerden, zich vastklemden.
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Soms niettemin, en op bepaalde punten, durfde
de regering zich toch al vrijwat tegenover de stads
heren veroorloven, vooral waar die zich door al te
onbeschaamde baatzucht bloot gaven. Al in 1727
verbood Maria Elisabeth de heren in de Gentse
Collatie, wier uitvoerige, ver van de regeringsvoor
stellen afdwalende beschouwingen haar ongeduld
wekten, de regering met vertogen lastig te vallen.
In '34 volgde een krachtiger ingrijpen te Gent. De
stad, die in financiële moeilijkheden geraakt was,
moest zich een onderzoek door een keizerlijk com
missaris en daarna een reglement laten welgevallen.
Er was bevonden dat de schepenen tot schade van
de stadskas allerlei misbruiken ingevoerd hadden,
zo ,,een recht van ambtskleding, vergoeding van
maaltijden, geschenken van wijn1), flambouwen,
buitengewone diensten, presentiepenningen”; zij
waren gewoon van de verkoop der stadsambten hun
tol te heffen, pensionarissen en de groot-baljuw ge
noten veel te hoge wedden, aan verscheidene ambten
die door heren uit de magistraat bekleed werden was
niets reëels buiten de emolumenten. Dat alles werd
nu van hogerhand geschrapt of geregeld.
Als wij straks de pogingen van de herstelde
Oranjeprins gadeslaan om niet ongelijksoortige mis
bruiken in de Republiek op te ruimen, zullen wij bij
veel overeenkomst in de intentie een groot verschil
in de macht tot uitvoeren waarnemen. De bekwaam
heid tot weldoen van het monarchaal beginsel bleef
daar verzwakt door de bijmenging van het partijelement, die de stadhouderlijke positie kenmerkt.
Ook in de Zuidelijke Nederlanden werd trouwens
de zelfstandigheid van plaatselijke eenheden en van
*) Vgl. hiervóór, blz. 125.
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standen vooreerst nog voor meer inbreuken be
waard, niet alleen door eigen weerstandsvermogen,
maar mede door de zwakheid der centrale regering
onder Karei VI. Die zwakheid sproot voort uit de
ongunst van zijn internationale positie, en dat
wordt nergens treffender door geïllustreerd dan door
de ongelukkige geschiedenis van de Compagnie van
Oostende.
b. De Compagnie van Oostende.
Onmiddellijk na de vrede waren de pogingen be
gonnen om de Oostenrijkse Nederlanden tot een
nieuw middelpunt van koloniale handel te maken,
met Oostende als haven. Na een reeks particuliere
ondernemingen, die echter zonder de paspoorten
van de keizerlijke regering onmogelijk geweest zou
den zijn, kwam het in 1723 zelfs tot de oprichting
van een handelscompagnie. Daartegen barstte nu de
woede van de in hun belang en naar zij beweerden
in hun recht getaste Zeemogendheden eerst goed los
en na veel geschrijf en gewrijf, na beroeringen die de
Europese vrede in gevaar brachten, moest de Keizer
de Compagnie van Oostendè schorsen (1727); ein
delijk (1731) stemde hij zelfs toe in haar opheffing.
Heel de beweging had toch van haar aanvang af
van zijn bescherming geleefd. De Spaanse regering
had, naar wij weten, haar Nederlandse onderdanen
strikt aan het monopolie der Spanjaarden onderge
schikt gehouden. Karei VI behoefde op die manier
niet aan zijn Oostenrijkers te denken. Wel trachtte
hij ook hen op zeehandel en zeemacht te oriënteren
en bij de vrede van Passarowitz, die in 1718 zijn
langdurige Turkenoorlog zegevierend besloot, be
dong hij handelsvoorrechten voor hen en richtte
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weldra te Triest een Compagnie voor de Levant op.
Maar dat was maar een beperkt gebied, en er was
toch als het op handel aankwam, met de Oosten
rijkers weinig te beginnen. Voor een vorst die daar
voor voelde, leken de Nederlanden, zelfs de Zuide
lijke, van Duinkerken beroofd en aan de Scheldekant afgesloten, een veel gunstiger terrein. De pogin
gen die hij er aanmoedigde, kwamen intussen lang
niet alleen uit het land zelf. Er was wel, nu de
omstandigheden het weer toelieten, een herleving
van de economische ambities die zich onder het be
wind van Maximiliaan Emanuel zo geweerd had
den, ofschoon Prié zelf geen Bergeyck was en in het
bizonder de belangstelling van zijn keizerlijke
meester voor overzeese handel niet deelde. In ieder
geval was er na de doorgestane ellenden te weinig
kapitaal in het land, het ontbrak er ook te zeer aan
economische durf en meer nog aan ervaring en
relaties op dit gebied, dan dat de Vlamingen en
Brabanders uit eigen kracht veel van de nieuwe kans
hadden kunnen maken. Maar uit Frankrijk, NoordNederland en Engeland stroomden kapitalisten en
ondernemers, zeelui en avonturiers aan, die in het
monopolie dat in elks eigen land bestond hun plaats
niet hadden kunnen vinden.
Van 1715 af gingen er jaarlijks expedities naar
Guinea, maar vooral naar de kust van Koromandel
en Bengalen en naar China; de schaal was beschei
den, één schip, twee of drie schepen, maar de win
sten waren dikwijls zeer aanzienlijk, vooral uit de
Chinese vaart. Onder de kooplieden die er hun geld
aan waagden, waren van het begin af Zuid-Nederlanders, Gheselle en Maelcamp van Gent, De Potter
van Oostende, maar ook Ray, een te Oostende ge
vestigde Ier, Cloots, een Amsterdams bankier, die
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zich te Antwerpen kwam neerzetten en zulke dien
sten aan de regering bewees, dat hij weldra als baron
van Schilde in de adelstand verheven werd. Onder
deksel van die mannen, geboren of genaturaliseerde
onderdanen van Karei VI, kwam trouwens, naar
algemeen beweerd werd, nog een groot deel van het
kapitaal anoniem uit het buitenland, vooral uit
Holland en Engeland. Onder de leiders der expedi
ties en der factorijen staken de uitheemse namen uit:
daar was de Franse edelman La Merveille, nog een
Fransman, Parraber, daar waren de Engelsen en
Ieren Hume, Harrison, Sarsfield, Tobin. Er werd
wel met Vlaamse schippers gezeild, een Antwerpe
naar, Cobbé, stond een tijdlang aan het hoofd van
een Koromandelse factorij, maar over ’t algemeen
kon men niet buiten de ervaring die de vreemdelin
gen in dienst van de andere Compagnieën van hun
landen opgedaan hadden, de voornaamste leidende
posten waren voor hen. Zelfs bij de geruchtmakende
openbare verkopingen van thuisgebrachte ladingen te
Oostende werden de inheemsen verdrongen: het
meeste deel ging naar Holland, omdat er in Vlaan
deren en Brabant geen kapitaalkrachtige kooplieden
waren, die de Oost-Indische en Chinese artikelen, de
zijde, de thee, de indigo, het porcelein enzovoorts, in
hun magazijnen hadden kunnen opslaan om op
goede kopers te wachten.
De Ierse en Jacobietische deelneming aan die
Oostendse bedrijvigheid verontrustte de Hannoverse
regering van Engeland bizonder; ook Cloots trou
wens was katholiek. In het oog van het Parlement
en van de Staten-Generaal leek Oostende soms het
middelpunt van een paaps komplot om de oude
Compagnieën, die steunpilaren van hun protestantse
staatsinrichting, te ondermijnen. Dat zette vinnig-
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heid bij aan de protesten der beide regeringen, die
aanstonds (maar zonder veel gevolg) hun onder
danen het verbod inscherpten om met ontduiking
van de monopolies hunner nationale Compagnieën
in de Oostendse ondernemingen geld te beleggen of
dienst erbij te nemen. Overigens was de zuiver eco
nomische bedreiging voor de Engelse en Nederlandse
Compagnieën ernstig genoeg, en na enige tijd werd
de deelneming van de Zuid-Nederlanders belangrijker. De Compagnie van Oostende, zooals die in
1723 opgericht werd, was een wezenlijk ZuidNederlands lichaam.
De tochten die tot dan toe met keizerlijke pas
poorten door afzonderlijke ondernemingen georga
niseerd waren, hadden alles bijeen veel winst opge
leverd. Maar als men de factorijen die aan de kust
van Koromandel en aan de mond van de Ganges
opgericht waren, op een ietwat vaste grondslag
stellen wilde, was een vereniging van krachten in de
geijkte vorm van een Compagnie noodzakelijk:
alleen dat schonk de waarborg van duurzaamheid,
en het zou ook tegenover benijders en belagers de
naam van de Keizer en zijn macht op meer indruk
wekkende wijze in het spel brengen. Herhaaldelijk
waren Oostendse schepen en handelaars aan de kust
van Guinea en in de Oost door Nederlandse en
Engelse concurrenten vastgenomen en gemolesteerd.
Zolang de internationale toestand de Keizer afhan
kelijk van de Zeemogendheden hield, had hij ge
aarzeld zijn gezag nog meer aan de Oostendse handel
te verbinden. Prié was aan het hele denkbeeld niet
gunstig gezind, — omdat hij zich voor de pas
poorten laat betalen, beweerden zijn vijanden: om
dat het monopolie velen zou uitsluiten, volgens
hemzelf. Maar in 1722 kreeg hij stellige instructies
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uit Wenen, en bijgestaan door zijn ambtenaar
MacNeny, ontwierp hij nu in overleg met een drie
tal Antwerpse zakenmannen een oktrooi. Twee van
die drie waren weliswaar van oorsprong vreemde
lingen, de Hollander Cloots en de Milanees Proli.
Verschil van mening tussen Prié en zijn raadslieden
concentreerde zich vooral om de vraag hoever de
maatschappij onafhankelijk van de regering zijn
Zou: in weerwil van ’s goeverneurs autocratische
neigingen werd de vrijheid van het zakelijk beleid
ten slotte voldoende gewaarborgd, al benoemde de
regering voor de eerste maal eigenmachtig de zeven
directeuren. Hieronder werd Cloots niet gesteld,
wegens beweerde slechte praktijken als bankier. De
Pret, de derde raadsman van Prié, werd voorzitter.
Overigens voelde men zich te Antwerpen gekrenkt
omdat vier van de zeven Vlamingen waren. De
rivaliteit tussen Antwerpen en Oostende, tussen
Brabant en Vlaanderen, kwam scherp uit. In veel
opzichten was de Compagnie meer een Antwerpse
dan een Oostendse onderneming. Te Antwerpen
werd de inschrijving gehouden, vandaar kwam het
meeste kapitaal, daar vergaderde de raad der voor
naamste aandeelhouders, waarin de hoogste macht
van de Compagnie gevestigd was; maar te Oostende'
werden, Antwerpse kritiek ten spijt, de verkopingen
gehouden.
De regering had gewild dat vreemdelingen bij het
oktrooi uitgesloten zouden worden: ten slotte was
slechts bepaald dat inheemsen bij de uitgifte der aan
delen een voorkeur zouden hebben. Inderdaad kwa
men de vreemdelingen, die in groten getale naar
Antwerpen waren komen aanzetten, niet aan de
beurt: de zes miljoen gulden (op dat bedrag was het
kapitaal bepaald) werden in twee dagen tijds door
Nederlandse Stam III 8
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Zuid-Nederlanders voltekend. Merkwaardig groot
was de deelneming van adellijke heren en hoge amb
tenaren; verder was, gelijk reeds gezegd, de Ant
werpse zakenwereld het ruimst vertegenwoordigd.
Wil dit zeggen dat de zes miljoen inderdaad uit
Zuid-Nederlandse beurzen kwamen? Het schijnt
wel zeker, dat veel Zuid-Nederlandse aandeelhou
ders niet meer waren dan de stromannen voor bui
tenlandse beleggers. Van de 162 voorname aandeel
houders, die volgens het oktrooi recht hadden de
eerste besturende vergadering in October 1723 bij
te wonen, kwamen er maar 80 op; bleven de
anderen niet weg, omdat er vóór alles een eed gevor
derd werd, dat de aandelen hun werkelijk eigendom
waren? Als men ziet met hoeveel moeite de steden
Antwerpen en Oostende voor toch tamelijk geringe
bedragen inschreven, vermoedt men allicht dat
6.000.000 het vermogen van het toenmalig Vlaan
deren en Brabant te boven moesten gaan. Ook moest
de Compagnie voor haar eerste ondernemingen nog
altijd vreemdelingen gebruiken.
Niettemin — nogeens — was de Compagnie wel
werkelijk een Zuid-Nederlands, althans een VlaamsBrabants, lichaam. Men mocht verwachten dat zij
óp de duur Zuid-Nederlandse krachten zou los
maken, zeevaart en handel opwekken, onder
nemingsgeest en kennis verbreiden die sedert ander
halve eeuw haast uitgestorven waren. Wel deed zich
de belemmerende werking van locale of groeps
belangen, alle achter oude overleveringen of privi
leges verschanst, op echt Nederlandse wijze gevoelen.
Tegen het plan om Oostende nu eindelijk door een
kanaal met Antwerpen te verbinden, bijvoorbeeld,
voerden Gent en Brugge, die hun tolrechten niet
wilden verliezen, verbitterde en succesvolle opposi-
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tie; evenzo verhinderden de Brabantse steden, tuk
op het behoud van de aloude doorrit van wagens,
de verbetering van Gete en Demer voor de vaart
naar het Oosten. Heviger nog was in het eerste begin
het verzet van zekere industriële belangen tegen de
invoer van stoffen uit Azië geweest. De opvatting
dat de nieuwe overzeese handel enkele weinigen bevóordeelde ten koste van veel talrijker werkers, lag
in het economisch denken van de tijd opgesloten.
Prié zelf helde ertoe over. In Frankrijk was de in
voer van Aziatische textielen verboden. In 1718
brachten toen een paar schepen van St. Malo hun
lading uit China te Oostende en ik vermeldde al 1),
dat de zijdewerkers te Antwerpen een volslagen op
roer maakten, om de regering te bewegen de verkoop
te verbieden. De Staten van Brabant steunden die
aandrang, alle drie de adellijke leden van Prié’s Raad
van State adviseerden hem in die zin. Die hyperprotectionistische zienswijze had echter niet gezege
vierd, anders zou heel de Oostendse handel zich
onmogelijk hebben kunnen ontwikkelen.
Niet zo licht liet zich de. ergernis bedwingen
waarmee die ontwikkeling aangezien werd door de
twee volken die in Noord-Europa bijna het mono
polie van de koloniale uitbreiding bezaten, die
Denen, Zweden, Pruisen ongaarne hadden zien
komen. Vlaanderen en Brabant raakten beide dan
nog van naderbij. De Engelsen, die juist Frankrijk
gedwongen hadden om Duinkerken en Mardijk als
oorlogshavens te ontmantelen, hadden in hun bond
genoot de Keizer, die toch ook katholiek was,
weinig méér vertrouwen.
De Keizer (zo heet het in een nota voor de Britse regering
1) Hiervóór, blz. 212.
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in 172$) heeft lang naar een zeemacht gehaakt, en ofschoon
zijn pogingen in Italië tot dusver vruchteloos zijn gebleven,
aangezien alleen handel scheepvaart kan voortbrengen, —
mocht de Compagnie van Oostende met succes voortgang heb
ben, dan zou de Keizer op den duur vanzelf over zeemacht op
de Vlaamse kust beschikken; en dat zou voor ons later wellicht
veel onaangenamer zijn dan een vloot in de Middellandse of in
de Adriatische Zee, en er zijn redenen te over waarom wij
uiterst naijverig moeten zijn op een toenemen van scheepsmacht
in handen van een paaps vorst.

Maar daarenboven voelden de Oost-Indische Com
pagnieën in Engeland en Holland zich werkelijk
bedreigd. De Nederlandse West-Indische Compagnie
had al tegen de eerste tochten van Oostende naar de
kust van Guinea zo scherpe feitelijkheden bedreven,
dat die vaart sedert vermeden was; maar bij de op
richting der nieuwe Compagnie daalden de aandelen
der Nederlandse Oost-Indische Compagnie ter Am
sterdamse beurs 15 per cent. De Nederlanders nu
beschikten in de strijd die beide Zeemogendheden en
zelfs Frankrijk met de laatgekomen concurrent aan
bonden, over een gevaarlijk wapen, namelijk de be
wering dat heel de onderneming indruiste tegen de
tractaten.
De eerste protesten van Engeland, nog in het be
gin van 1719, waren gericht tegen het gebruik van
Engelse zeelieden en Engels kapitaal, zij gingen ver
gezeld van de verzekering dat men het recht van de
Keizer om zijn onderdanen paspoorten voor over
zeese handel te verlenen niet betwistte, maar tegelijk
van vriendschappelijke waarschuwingen dat hij zich
op deze weg bij zijn bondgenoten verdacht zou
maken zonder de Vlamingen en Brabanders te ba
ten, want die namen immers toch maar weinig deel
aan die nieuwe bedrijvigheid, terwijl hun voornaam
ste belang in de industrie lag, die door de invoer van
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Aziatische textielen maar geschaad werd (een argu
ment dat zoals wij zagen op veel tijdgenoten indruk
maakte).
Veel verder ging het betoog dat de Staten-Generaal reeds in datzelfde jaar 1719 opzetten om de
aanhouding van een Oostends schip op de kust van
Guinea te rechtvaardigen. Zij beriepen zich op
artikels V en VI van het vredesverdrag van Munster
om aan de Zuid-Nederlandse onderdanen van de
Keizer alle handel binnen het gebied van de
oktrooien der Nederlandse maatschappijen te ont
zeggen. Bij die artikelen was bepaald dat de Span
jaarden en Noord-Nederlanders zich in Oost- en
West-Indië elk binnen de bestaande perken zouden
houden. De Staten-Generaal redeneerden, dat hier
mee alle uitbreiding van de handel ook der ZuidNederlanders over gebieden waar hun onderdanen
plachten te handelen, verboden was, en zulks te
meer omdat het XXVIste artikel van het pas ge
sloten Barrière-verdrag vaststelde dat in afwachting
van een nieuw handelsverdrag de handel tussen de
Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden op de voet
van het verdrag van Munster blijven zou, dat hierbij
bevestigd werd.
Dit juridisch debat werd in de loop der jaren al
fijner uitgesponnen. De keizerlijke penvoerders -—
MacNeny en de fiscaal van het Hof van Mechelen,
Pattyn, van Ieperen —<•' waren de vpornaamsten —betoogden, en naar het mij voorkomt met onbe
twistbaar recht, dat de bewuste artikelen van 1648
slechts op de bestaande handel en kolonisatie der
Kastiliaanse onderdanen van Philips IV sloegen en
op zijn Zuid-Nederlandse onderdanen heel geen be
trekking hadden; voorts dat het XXVIste artikel
van 1715, dat slechts van de handel tussen de twee
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landen sprak, dan ook niet bedoelde die artikelen
te bevestigen. Bovendien beriepen zij zich op het
natuurrecht. Vooral Pattyn, in zijn Mare Liberum
(’t was onvermijdelijk dat Grotius’ jeugdgeschrift
nogmaals *) tegen zijn landgenoten uitgespeeld zou
worden), verhief de zaak tot een hoog plan.
Moed, gij Oostenrijkse Nederlanders! (zo besloot hij zijn
werk): gaat voort uw rechten en uw vrijheid en daarmee de
vrijheid van de mensheid, onversaagd te verdedigen.

Karei VI zelf had trouwens op de protesten tegen
zijn voornemen om tot de stichting ener Compagnie
over te gaan, al heel eenvoudig en tevens raak ge
antwoord :
dat hij niet inzag, waarom alleen de bevolking zijner Neder
landen belemmerd worden en dezelfde vrijheid niet genieten
zou als andere naties.

Hoe spreekt zo'n uiting aan! De poging om de
Zuidelijke Nederlanden economisch onmondig te
houden, of zij nu gewettigd worden kon met de
tractaten of niet, strijdt met een opvatting van inter
nationale zedelijkheid aan welke de toekomst be
hoorde. Geen modern beschouwer, hij zij Hollander
of Vlaming, kan ook maar de geringste sympathie
gevoelen met de juridische positie die de StatenGeneraal, belezen door de Bewindhebbers der Oost
en West-Indische Compagnie en hun advokaten, in
namen. Daarom behoeft men er nog die felle, haat
dragende verontwaardiging niet over uit te storten
zoals sommige Belgische schrijvers doen, altijd in
hun element als het tegen de Hollanders gaat. Die
houding is onhistorisch. Er wordt bij vergeten, hoe
zeer de geest van de tijd nog in de heiligheid van
*) Zie bijvoorbeeld Downing, aangehaald deel II, blz. 489.
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erkende bizondere belangen zelfs ten koste van de
gemeenschap geloofde. Als het in hun kraam te pas
kwam, gebruikten ook anderen dan de Hollanders en
hun bondgenoten de argumenten van historie en
privilege zonder zich om natuurrecht of vrijheid te
bekommeren, en wij hebben gezien dat de ont
wikkeling van de Oostendse handel weerstanden
van geheel dezelfde zedelijke aard dichter bij huis
ontmoette, — te Antwerpen, in de Staten van Bra
bant en in de Raad van State, te Brugge en te Gent.
Men behoeft van geen schijnheiligheid en van geen
kwaadaardigheid te spreken, als men de ijver waar
neemt, waarmee de Hollandse staatslieden, door dé
Engelsen weldra gesteund en zelfs nagevolgd, hun
recht van uitsluiting bepleitten. Zij waren oprecht
gegriefd — dit billijkheidsargument woog hun
zeker even zwaar als aan de andere zijde het op
universele rechten gegronde —, omdat de Keizer,
hun beschermeling van de successie-oorlog, de ge
westen die hij aan de inspanning der Zeemogend
heden dankte, aanstonds in een richting ontwikkel
de, die hun zo onaangenaam en zo schadelijk was.
In die beschouwing waren de Zuidelijke Neder
landen niet meer dan een willoos object; maar dat
waren zij in heel de Barrière-regeling, en zo be
handelden allerwegen soevereine regeringen land
streken en bevolkingen die geen stem in het diplo
matiek kapittel hadden weten te verkrijgen. De
reactie tegen die orde van ongelijkheid in Europa
was over ’t algemeen nog zwak, en zeker in de
Nederlanden, al was zij daar juist sterk genoeg om
gevoelens van wrok tegen de verdrukkers te wekken.
Jaren lang intussen werkten de klachten en pro
testen niets uit. De Keizer, wij zagen het, liet zich
niet weerhouden om een Compagnie op te richten,
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en die raakte metterdaad op gang en deed voortreffe
lijke zaken. De uitwerking van het verzet der Zee
mogendheden werd niet bepaald door de deugde
lijkheid van hun juridische argumenten, veeleer door
de diplomatieke situatie, door de pressie met macht
die zij op de Keizer konden oefenen. Had deze een
ogenblik moeten afwachten dat hij Engeland niet
zo nodig had, George I van Engeland van zijn kant
werd eerst door allerlei andere beslommeringen af
gehouden van de doortastende actie waartoe de
Staten-Generaal hem aanstonds opwekten.
’t Was niet dat de Engelse staatslieden minder op
die .nieuwe Oostendse handel tegen hadden, maar de
dolzinnige speculatie-koorts die het Engelse publiek
(evenals het Franse en-Nederlandse) in 1720 mee
gesleept had, liet een uitputting en een ontstemming
na, waarvan Jacobietische stokebranden gebruik
maakten.
Over '’t geheel was geruime tijd na 1714 de zucht
om het Hannoverse regiem te bevestigen de eerste
factor, die ook de Engelse buitenlandse politiek be
paalde. Zij had een toenadering teweeggebracht tot
Frankrijk, waar na Lodewijk XIV’s dood in 1715
de Regent evenzeer steun in het buitenland zocht,
en,zij maakte in het algemeen de Engelse politiek
voorzichtig. Er was bovendien één punt dat haar
elders reeds moeilijkheden genoeg bezorgde, Gibral
tar namelijk, dat de openbare meening in Engeland
niet wilde loslaten en dat Spanje terug zocht te
krijgen. Na de stichting van de Gompagnie meende
Spanje, dat zelf gedurig met Oostenrijk overhoop
lag — Philips V en Karei VI konden hun ambities
ten koste van elkander niet vergeten —, het hof aan
de Zeemogendheden te maken door (op het congres
te Kamerijk) mee daartegen te protesteren; maar
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toen dit de Engelsen niet schappelijker ten opzichte
van Gibraltar maakte, zwenkte de Spaanse regering
opeens rond. Geen onrustiger, geen onberekenbaar
der politiek werd in die jaren in Europa gevoerd
dan door Spanje; nu kreeg daar een Nederlands
avonturier, de Groningse baron Ripperda, de leiding
(hij was gedeputeerde ter Staten-Generaal geweest,
vóór hij Spaans minister werd!). De twee rivalen,
Philips V en Karei VI, verzoenden zich: Ripperda
ondertekende te Wenen op 1 Mei 1725 een ver
bond, waarbij de Keizer de meest stellige steun voor
zijn nieuwe Compagnie verkreeg. Het leek alsof een
verenigd Zuid-Europa de Europese schikking van
'13, '14, '15 naar zijn zin zou gaan uitleggen.
Tegen dat gevaar sloten Engeland, Frankrijk en
Pruisen vier maanden later te Hannover een ver
bond, waarin voor de Republiek uitdrukkelijk een
plaats was gereserveerd. Daarmee waren de machts
verhoudingen eigenlijk met één slag omgekeerd,
want het altijd penningloze Oostenrijk (dat in de
oorlogen met Lodewijk XIV immers ook met sub
sidies van de Zeemogendheden gaande gehouden
was en dat in de Turkenoorlog door geldgebrek
was blijven steken) werd in zijn verwachting van
steun van de nieuwe Spaanse bondgenoot deerlijk
bedrogen. De Engelse regering — Townshend, de
man van het verdrag van 1709, was daarin nu de
leidende figuur -— wilde die gunstige constellatie
aanstonds gebruiken om aan de Oostendse handel
een eind te maken. Vreemd genoeg echter deed de
Republiek, die zo aanhoudend links en rechts tegen
de nieuwe concurrent gewerkt had, nog een jaar
verloren gaan.
Maanden en maanden achtereen beraadslaagden
de Staten-Generaal — en elk van de gewestelijke
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Staten-vergaderingen —, vóór zij tot toetreding
konden besluiten. Behalve de nu allengs ziekelijk
geworden langzaamheid van de constitutie was daar
ook de angst voor oorlog van een zich van uitput
ting bewust organisme schuld aan. De Haagse
staatslieden, onder wie na Heinsius’ dood in 1720
naast diens zwakke opvolger Hoornbeek vooral
Slingelandt en Fagel (secretaris van de Raad van
State en griffier van de Staten-Generaal) een leiden
de rol speelden, waren vol argwaan tegenover Prui
sen, welks Koning zich schamper over hun bezorgd
heid om de prijs van koffie en thee uitliet; grieven
tegen Engeland zelfs, dat zijn nieuwe machtspositie
in de Middellandse Zee niet gebruikte om de Neder
landse handel tegen de Algerijnse zeerovers te be
schermen, belemmerden de samenwerking; maar
bovenal wilden de Staten de meest stellige verzeke
ringen hebben, althans van Frankrijk en Engeland,
dat men hen helpen zou hun rechten onder het
Barrière-tractaat te handhaven (in het bizonder na
tuurlijk het subsidie voor de garnizoenen), ingeval
de Keizer hun die bij wijze van weerwraak voor actie
tegen zijn Compagnie mocht onthouden. Op die
voor waarde traden zij in Augustus 1726 eindelijk
toe, maar ook toen nog met de bepaling dat maat
regelen tegen de Compagnie van Oostende eerst na
gemeenschappelijk overleg genomen zouden worden.
Tot diepe ergernis van Townshend verklaarden de
Haagse heren zich tot een blokkade van Oostende
nog niet bereid.
De besluiteloosheid van de eens zo geduchte
Republiek was voor de Engelsen vooral zo tergend,
omdat zij toch zonder haar geen oorlog aandurfden:
behalve het niet te onderschatten politieke belang
van nauw samengaan met de garant der protestantse
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successie, was er een dwingend economisch: on
zijdigheid immers zou aan de Nederlandse koop
lieden een al te schone gelegenheid geven om hun
Engelse concurrenten te onderkruipen: — dat was
een axioma van de Engelse buitenlandse staatkunde
en dat gaf aan het doen en laten van de StatenGeneraal een Europese betekenis ver boven zijn in
trinsieke waarde. In de nazomer en winter van 1726
overlegde Slingelandt toch wel met Townshend
over een veldtochtplan, de grensvestingen werden
versterkt, troepen in Duitsland gehuurd.
Maar het kwam niet tot oorlog. De Keizer begon
te onderhandelen. Toen noch Londen noch Den
Haag van een compromis op de grondslag van een
beperking van de Oostendse handel horen wilden —
volgens Fagel was dit „alsof men met geweld in
iemands kamer binnendrong, en hem zei dat men
uit vriendschap jegens hem met een hoek van de
kamer genoegen nemen zou” —, stemde hij in Mei
1727 te Parijs in een voorlopige vrede met Frank
rijk, Engeland en de Staten toe, waarvan de vol
ledige schorsing van de Compagnie van Oostende
voor de tijd van zeven jaar de prijs was.
De Keizer hoopte nog een vergelijk te kunnen
treffen, of voor het minst in ruil voor de definitieve
opheffing der Compagnie, het eigenlijk doel der
Zeemogendheden, andere voordelen voor zijn onge
lukkige Zuid-Nederlandse onderdanen te verkrijgen:
de reeds bij het Barrière-verdrag van 1715 in het
uitzicht gestelde tariefregeling en een verlaging van
de subsidies voor de garnizoenen. Maar op het con
gres te Soissons, dat nu bijeenkwam, werd zijn
isolement voltooid. De bondgenoten van Hannover
trokken Spanje van hem af (verdrag van Sevilla,
1729). Het was een uitkomst voor Karei VI dat
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kort hierop, deels als gevolg van de voordelige eco
nomische positie die Engeland zich in het Spaanse
rijk had weten te herstellen, de betrekkingen tussen
Engeland en Frankrijk minder goed werden. Dat
maakte het hem mogelijk (verdrag van Wenen,
1731-2) veiligheid te vinden in een herstel van de
oude vriendschap met de Zeemogendheden, die
hunnerzijds bereid waren het recht van opvolging in
al zijn landen van zijn enig kind Maria Theresia
(door hem bij „pragmatieke sanctie” geregeld; een
zaak die hem zeer na aan het hart lag) te waarbor
gen. Dat hij daartegenover toestemde in de volslagen
afschaffing van de Compagnie van Oostende, sprak
haast vanzelf.
De onderhandelingen die tot de praelimmairen
van Parijs leidden, waren door Karei VI geheel bui
ten zijn Brusselse regering om gevoerd. De schorsing
van de Compagnie kwam als een onverwachte slag.
De aandelen, die juist hoog opgelopen waren, vielen
tot een derde. Maar men gaf de moed nog geenszins
verloren: dum spiro spero luidde het devies van de
speculaties die nu in de aandelen bedreven werden.
De hardnekkigheid waarmee de Hollanders en
Engelsen aanhielden op de stipte uitvoering van de
schorsingsbepalingen (alleen uit Oostende uitgerede
schepen mochten er nog terugkeren; reeds klaar
liggende vaartuigen mochten niet meer uitzeilen) en
de gedweeheid waarmee Karei VI telkens toegaf,
hadden beter kunnen leren. Maar gedurende de lang
gerekte besprekingen te Soissons, waar Proli en Pattyn zonder enige zeggenschap aanwezig waren,
schoot de koers met alle geruchten op en neer. Een
geheim bestuur met goedkeuring van de regering
ingesteld trachtte nog expedities uit te rusten met
paspoorten van vreemde vorsten en uit vreemde

KAREL VI, DUITS KEIZER, HEER DER OOSTENRIJKSE
ERFLANDEN (1686-1740).
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havens. Dat alles hield de diplomatieke pennen
gaande.
In 1732 mochten volgens de bepalingen van
Wenen nog eenmaal twee schepen de reis naar de
Oost maken. Daarna moest de maatschappij de acti
viteiten waarvoor zij oktrooi ontvangen had, staken.
Haar factorijen, altijd nog zowat gaande gehouden,
nam Karei VI over en trachtte tevergeefs ze aan de
maatschappijen in Holland en Skandinavië te ver
kopen. Zijzelf bleef nog bestaan, stak geld in ver
zekeringen en in Pruisische en Zweedse handels
ondernemingen en keerde zodoende zelfs nog
herhaaldelijk goede dividenden uit. Maar dat was
natuurlijk niets bij wat overzeese handel voor brede
delen van de Zuid-Nederlandse bevolking aan wel
vaart, ondernemingsgeest, uitbreiding van de ge
zichtskring, had kunnen betekenen.
c. De Zeemogendheden onttrekken zich aan een
handelsverdrag.
Eén voordeel behalve hun waarborg van zijn
Pragmatieke Sanctie, en dat in ’t bizonder voor zijn
verschoven Nederlanden bedoeld was, had de Keizer
toch van de Zeemogendheden bedongen, toen hij op
hun aandrang in de opheffing der Compagnie van
Oostende toestemde, — de toezegging namelijk dat
het nu eindelijk komen zou tot de sluiting van dat
handelsverdrag, dat al bij artikel 26 van het barrière-verdrag in uitzicht gesteld was; nu zou er
binnen een termijn van twee jaar de laatste hand
aan gelegd moeten worden.
Dit was geen fraaie geschiedenis. Het handels
verdrag, dat normale verhoudingen moest scheppen
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in het verkeer tussen de Zeemogendheden en de
Zuidelijke Nederlanden, werd door hen steeds weer,
de verbintenis van 1715 ten spijt, op de lange baan
geschoven, opdat middelerwijl de abnormale toe
stand bestendigd mocht worden, waarin de Zuide
lijke Nederlanden hun weerloos exploitatieterrein
waren. Totdat het handelsverdrag gesloten was
toch, zo bepaalde het barrière-verdrag, zou de fegering der Zuidelijke Nederlanden geen verandering
mogen brengen in de tariefregeling, zoals die op dat
ogenblik bestond; zoals, met andere woorden, de
Zeemogendheden zelf die gedurende hun bewind tot
hun eigen voordeel hadden in gericht. Tegelijkertijd,
terwijl de grenzen van de Oostenrijkse Nederlanden
dus voor Hollandse en Engelse invoer open moesten
blijven, waren de Zeemogendheden geheel vrij om
maatregelen tegen invoer uit de Nederlanden te
treffen, en ze deden dat herhaaldelijk met vernieti
gend effect, de Staten-Generaal vooral door een
tarief van 1725. Volgens de klachten van de Brus
selse autoriteiten werden verschillende industrieën
volledig te gronde gericht, in het bizonder de zout
ziederijen en de vanouds zoo belangrijke weverijen.
Te Brussel waren er nog maar zes of zeven werk
plaatsen over van de dertig of veertig, die er in het
begin van de eeuw waren, ;— zo leest men in een
vertoog uit 1736 van de belanghebbenden zelf, —
te Antwerpen van een honderdtal weefgetouwen
geen enkel.
Want binnen de in 1732 toegezegde termijn van
twee jaren gebeurde er weer niets. Onderhandelingen
stonden geopend te worden, weer, evenals'in 1715,
te Antwerpen, toen de Keizer in een oorlog gewik
keld raakte, de Poolse successie-oorlog. Zou Frank
rijk, opnieuw slaags geraakt met zijn oude vijand,
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de oorlog weer naar de Nederlanden brengen ? Zou
den dan de Zeemogendheden ook weer in ’t geweer
moeten komen? In de Republiek voelde men daar,
vooral waar het in eerste aanleg een Oost-Europese
twist gold, niets voor. Slingelandt, toen als Raad
pensionaris de bekwame leider der buitenlandse poli
tiek, sloot dus met Frankrijk een verdrag waarbij de
Nederlanden neutraal verklaard werden. Hun Oos
tenrijkse meester was hierover niets gesticht: zelf
mocht hij nooit in staat zijn de Nederlandse provin
cies tegen Frankrijk te beschermen, in zijn oog was
het hun functie de Zeemogendheden te dwingen tot
hun verdediging op Frankrijk los te trekken. Uit het
oogpunt van hun eigen belangen kon natuurlijk
geen doeltreffender bescherming verleend zijn dan
door dit neutraliteitsverdrag.. Men was zich te
Brussel van ’s lands weerloze staat pijnlijk bewust.
De fortificaties van bijna al de grenssteden verkeer
den in volslagen verval, aan de troepenmacht van
18.000 man, die de Keizer volgens het barrièretractaat verplicht was te onderhouden, ontbraken er
2000, de officieren hadden tien maanden achter
stallige soldij té vorderen. En zelfs 18.000 man ge
voegd bij de 12.000 der Staten-Generaal was
tegenover een mogelijke Franse aanval te weinig: om
de Staten-Generaal volgens het verdrag te kunnen
verzoeken 4000 man meer op de been te brengen
moest men zelf 6000 man meer bekostigen. In de
Raad van State beaamde iedereen de wenselijkheid
hiervan, maar evenzeer was men er eenstemmig voor
de Grootmeester van de Landvoogdes (die voorzat)
te verzoeken aan Zijne Keizerlijke Majesteit wel te
willen voorhouden:
de volslagen onmacht van deze gewesten om bedoelde verster
king van 6000 man te onderhouden,.... (onder meer)
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wegens de stilstand van handel en bedrijf, die anders altijd het
geluk van dit land uitgemaakt hebben.

Intussen diende de oorlog, die in 1735 afliep
(niet heel gunstig voor de Keizer, wie het weldra
in een nieuwe Turkenoorlog nog slechter verging),
de Zeemogendheden tot voorwendsel om de onderhandelingen over het handelsverdrag weer eens te
verschuiven. In 1737 konden zij eindelijk de drin
gende vermaningen en smeekbeden van de Keizer
niet langer uit de weg gaan en er kwam dus te Ant
werpen een conferentie bijeen.
De Keizer liet er zich uitsluitend door ZuidNederlanders vertegenwoordigen, maar ofschoon
dezen aan de Brusselse regering, dat wil zeggen aan
de landvoogdes Maria Elisabeth, verslag deden, de
landvoogdes zelf was aan de bevelen van Weenen
gebonden. Wenen nu was er, bij alle bezorgdheid
met de droevige toestand van de Nederlanden, vóór
alles op uit de betrekkingen met de bondgenoten die
te zijner tijd de Pragmatieke Sanctie moesten helpen
handhaven, in stand te houden, en de onderhande
laars werden dus telkens vermaand om zachtzinnig
en geduldig op te treden. Dat stelde de Zeemogend
heden in staat om ook deze onderhandelingen te
rekken en van hun eigenlijk doel af te leiden.
Niet alleen brachten de Hollanders eigen grieven
ter sprake, waarvan achterstand in de jaarlijkse bij
drage van 500.000 rijksdaalders voor de barrièregarnizoenen de voornaamste was; hiertegenover
kwamen dan de keizerlijke onderhandelaars met de
klachten van de ingezetenen van Namen, Doornik,
Ieperen, Veurne nopens de van die garnizoenen en
hun kommandanten ondervonden overlast, — meest
kleine maar zeker wel hinderlijke bezwaren, schan
daal veroorzaakt door hun godsdienstoefeningen,
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vroege sluiting van de stadspoorten, aanmatiging
van rechtsgezag in geschillen tussen burgers en sol
daten; alles aanleiding tot uitvoerige en tijdrovende
nota-wisseling. Maar bovendien wilden de Zee
mogendheden van een eigenlijk handelsverdrag, op
de grondslag van wederkerigheid, niet horen. Hoog
stens wilden zij over de vaststelling der ZuidNederlandse tarieven praten en marchanderen. Jaren
naderhand deze geschiedenis ophalende verklaarde
de Amsterdammer Hop aan Bentinck van Rhoon
dat hij ervoor gepast had zich voor de onderhandelingen te laten gebruiken, toen hij gezien had dat
het de bedoeling was ze enkel op de lange baan te
brengen; hij vond het „even minderwaardig als
belachelijk” om over de zin van artikel 26 van het
barrière-verdrag te willen redetwisten; en hij en
Bentinck waren het erover eens,
dat zulk een houding onder particulieren een man op zijn
goede naam te staan zou komen.

Zeker betoogde men ook hier, evenals in het geval
van de Compagnie van Oostende, dat de Keizer de
hulp der Zeemogendheden bij het verkrijgen van de
Nederlanden genoten slecht beloonde1), maar de
Zeemogendheden moesten niettemin de letter van het
verdrag ontduiken.
Aan de andere zijde doorzag men het spel natuur
lijk spoedig genoeg. Zoals de leider der Zuid-Nederlandse delegatie, Pattijn, nu burggraaf en lid van
’s Keizers Nederlandse raad te Weenen, het in No
vember 1739, (dat was trouwens na twee jaar
onderhandelens!) aan de voorzitter van de Hoge
Raad van Vlaanderen uitdrukte:
4) Vgl. hiervóór, blz. 231.
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Zij willen enkel omtrent een tarief van in- en uitgaande
rechten voor Zijne Keizerlijke en Katholieke Majesteit’s Neder
landen overeenkomen, dat wil zeggen er alle handel en scheep
vaart vernietigen, onderwijl in hun eigen landen vrij blijvende
om diezelfde rechten naar welgevallen te regelen.

Maar wat konden de gedelegeerden doen om de
Zeemogendheden tot een eerlijke uitvoering van de
beloften van 1715 en 1732 te pressen, zolang hun
keizerlijke meester alle aanstoot aan zijn bondge
noten vermijden wilde? In October 1740 stierf
Karei VI, en zijn dochter Maria Theresia had
weldra metterdaad hun hulp tegen de aanvallen van
Pruisen, Beieren en Frankrijk zo dringend nodig,
dat zij aan krachtiger opkomen voor de economische
belangen van haar Nederlandse onderdanen voor
eerst niet denken kon. Trouwens, de Engelse en
Staatse onderhandelaars hadden bij het eerste oorlogsgerucht Antwerpen verlaten, en ook met deze
conferentie was enkel tijd gewonnen r*~ of verloren.
d. Maatschappelijk en geestelijk leven.
§

Benepenheid en vervlakking.

Wij hoorden de klacht van de Raad van State in
1734 over de stilstand van handel en bedrijf, die
het in dienst nemen voor ’s lands rekening van zelfs
zo’n klein getal als 6000 man onmogelijk maakte.
Als men zich de omstandigheden herinnert — de
sluiting van de Schelde, de onderdrukking van de
Compagnie van Oostende, het opleggen door de
Zeemogendheden van een vrijhandelstarief zonder
wederkerigheid —, zal men zich hierover niet ver
wonderen en de heren van geen uitvlucht ver
denken.
En toch, beschouw het geheel van Vlaanderen
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en Brabant, en deze 'tijd blijkt niet geheel zonder
lichtpunten. Het was vrede, ongekend genot!
Sedert de tachtigjarige oorlog, of liever sedert het
verlengstuk daarvan, want de oorlog met Frankrijk
was immers nog tot 1659 voortgezet, hadden de
Zuidelijke Nederlanden vijf - korte vredesperioden
gekend, waarvan de eerste acht jaren, de andere alle
maar een jaar of vier geduurd hadden; na de generaties-lange oorlog die in 1659 tot een eind kwam,
dus uit een tijdsverloop van 54 jaar tot de vrede
van Utrecht nog weer een dertigtal jaren oorlog!
Voor het eerst sinds mensenheugenis zou nu de
vrede dertig jaren duren. Dat was niet zonder be
tekenis voor de steden,- maar bovenal voor het ge
teisterde en in eeuwige onzekerheid levende platte
land was het een verademing en een weldaad. Niet
alleen kwam de landbouw weer wat bij, maar de
huisnijverheid, waardoor immers al in de zestiende
eeuw kleine plaatsen en dorpen in het textielbedrijf
van de grote centra waren gaan delen, herleefde. De
Antwerpenaars trachtten nog wel, evenals de steden
in Holland, die werkzaamheden in de omringende
streek op grond van middeleeuwse voorrechten te
onderdrukken, maar Gent profiteerde als kapitaalschieter en marktplaats van het bedrijf in heel het
gewest Vlaanderen. De plattelandsbewoners die zo
aan hun getouw werkten of kant vervaardigden,
werden zeker met schrale lonen afgescheept, waar
voor zij in ongezonde omstandigheden lange uren
arbeiden moesten; vrouwen en kinderen werden tot
het uiterste geëxploiteerd. Het platteland van
Vlaanderen en Brabant was aan een lage levens
standaard gewoon geraakt. Men kan de toestanden
die er heersten niet met die van het Hollandse boe
renland vergelijken, eer met die in de Generaliteits-
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landen. Maar ofschoon het er op die manier ver
vandaan was, dat de bevolking wezenlijk welvarend
genoemd zou kunnen worden, er heerste dan toch
enige economische activiteit, er werden mogelijk
heden voor de toekomst open gehouden. Genoeg
om de algemene indruk van saaiheid, van tekort aan
ware spankracht in de samenleving weg te nemen,
was dit zeker niet.
Vooral Antwerpen, een stille, kleine stad nu
binnen zijn groots décor van vroeger dagen, met
een 30.000 inwoners (Gent had er 50.000, Am
sterdam ruim 200.000) — vooral Antwerpen leed
zwaar onder de toestand. Het blijkt bij een voorval
als de wederopbouw van de in 1718 grotendeels
afgebrande Jezuïetenkerk: men trachtte het befaam
de werk van pater Huyssens *) in de oorspronkelijke
stijl te herstellen, maar de kostbare pronk der voor
vaderen viel dit geslacht te zwaar: men moest zich
met goedkopere, het oog bedriegende materialen be
helpen. Hoe zou men in het bizonder de schilderijen
van Rubens die daar verloren gingen, vervangenhebben! Een Rubens bezat Antwerpen, bezaten heel
de Zuidelijke Nederlanden niet meer.
Het St. Lucas-gilde was aan het verlopen. Met de
krachtige steun van Teniers de jongere, toen in de
kracht van zijn populariteit, was in de jaren zestig
van de zeventiende eeuw een Academie opgericht,
maar noch het wegtrekken van de beste schilders
naar Parijs of naar het Noorden, noch het almaar
schaarser worden van het talent was daarmee voor
komen. Het kleine mannetje toevallig Rubens ge
naamd, schilder zonder verdienste, die zijn zoon
Pieter Paulus dopen liet, leverde ongewild een kari*) Vgl. deel II, blz.

21.
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katuur op de toestand: er werd nog druk aan grote
historie-stukken gewerkt, stadhuis en kerken wer
den er-jiog mee gevuld, maar de prestatie beant
woordde niet aan de pretentie.
Het merkwaardigste dat in deze periode op
kunstgebied geleverd wordt in het Zuiden, is
bouw-, beeld- en snijwerk. Een zucht naar pronk
en praal bleef die verarmde samenleving bezielen.
De inkomsten van nieuwe landvoogden werden als
vanouds met optochten, triomfbogen, rederijkers
voorstellingen gevierd. Met het carnaval stroomden
de vreemdelingen naar het uitgelaten Antwerpen
toe. Voor de Hollander bleef de figuur van de
Spaanse Brabander — kale grootsheid — het Zuiden
typeren. Campo Weyerman (die Antwerpen goed
kende) schetst zo een berooid Antwerps edelman
(edelman van het derde geslacht: de grootvader was
een kleermaker) met drie verlopen knechts en geen
voedsel in huis. Maar er zat ook nog wel oude rijk
dom getuige bijvoorbeeld het statige huis van Van
Susteren op de Meir te Antwerpen (thans konink
lijk paleis), dat een weidsheid vertoont die mên te
Amsterdam weinig vond; en evenzo was er steeds
de grote territoriale adel, die op een voet leefde en
zich op hun landgoederen paleizen en tuinen aan
leggen liet, waarnaast de koopmanspracht aan de
Vecht toch klein lijkt; maar wat in Holland indruk
maakte, was de veelheid van zulke lusthoven, teken
van een wijd verbreide en diep gefundeerde welstand.
De beeldhouwers Kerricx (f 1719) en Verbrugghen (f 1724) te Antwerpen, Verhaegen (f 1759)
te Mechelen, Delvaux (jf 1772) te Gent zijn de
voornaamste meesters van de in het rococo over
gaande barokstijl. Delvaux’ preekgestoelte in de St.
Baafs te Gent (uitgevoerd in 1745) is een pronk-

PREEKSTOEL IN DE ST. BAAFS TE GENT.

HET HUIS VAN SUSTEREN TE ANTWERPEN.
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stuk dat al het werk van vorige generaties in zwier
en gratie overtreft; de luidruchtigheid van zulk een
gewrocht, hoezeer ook met zichzelf in harmonie,
misklinkt onvermijdelijk in de stilte van het oude
bouwwerk; maar op de ingetogenheid der Gotiek
had heel de Contra-Reformatie-tijd, naar wij
weten 1), al talloze inbreuken gemaakt.
Er is iets kunstmatigs in die artistieke bedrijvig
heid, en, op haar eigen terrein al beperkt, ze vindt
daarbuiten geen weerklank. Wat er aan politiek
leven en aan cultuurbeweging was, verhoogt enkel
die algemene indruk van saaiheid waarvan ik zo
even gewaagde.
Als wij wat hiervóór over de lotgevallen van de
Zuidelijke Nederlanden vóór en na de wisseling van
Spaans tot Oostenrijks bewind gezegd is, nog eens
overschouwen, dan treft in de eerste plaats de lijde
lijkheid waarmee de bevolking zich gedroeg onder
de oorlogen die over haar toekomst beslisten. Zij
gedroeg zich zo omdat de omstandigheden haar
niets anders toelieten, maar op haar politiek en
nationaal bewustzijn, zelfs op haar zedelijk karak
ter kan van die onmacht niet anders dan een druk
kende invloed uitgegaan zijn. De gedurige betrek
kingen met een overmachtige, contributies eisende
vijand, erger nog de bezettingen en wisselingen van
soevereiniteit, uit dat alles konden de Zuid-Nederlanders, en vooral hun politieke standen, hun adel
en magistraten, enkel ervaring in het bukken voor
vreemde heren putten. Gevallen als dat van de
Raad van Vlaanderen in 1678 en dat van de Raad
van State in 1713 2) hadden niets verheffends.
) Zie deel II, blz. 707.
2) Vgl. hiervóór, blz. 60 en 134.
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Zoals er onder die verschillende bezettingen par
tijen gevormd, gekuipt en gestookt en gebedeld
werd, dat kan achterna het zelfrespect niet verhoogd
hebben. En over ’t geheel was er niets in de geschie
denis van de grote oorlogen tegen Lodewijk XIV,
dat het nationaal gevoel of dat de openbare geest
in de Zuidelijke Nederlanden had kunnen opwek
ken. Ik heb al opgemerkt, dat de godsdienstige
factor, die in de tachtigjarige oorlog de bevolking
soms, al zij het dan onder Spaanse leiding, een
principieel aandeel in de strijd had doen nemen,
tegen Frankrijk niet werkte. Integendeel moest het
de geesten nog verwarren, dat de bondgenoten in
die nieuwe strijd ketters waren.
Eén beginselkwestie loopt weliswaar door alles
heen: het ijveren voor de privileges — onder Max
Emanuel, onder Philips V, onder het EngelsNederlandse condominium, onder Prié. Dat geeft
een zekere eenheid aan de geschiedenis van die anders
zo verbrokkelde periode, dat geeft er ook een ietwat
bredere allure aan. Maar houdt die indruk stand,
als men de zaken op de keper gaat beschouwen? In
het verzet der gilden, hoezeer ook daar van zelf
zucht en blindheid voor het nieuwe gesproken kan
worden, zat toch onmiskenbaar een gedachte, een
geloof; daaraan ontbreekt dan ook de heroïsche
trek niet. Maar de stille tegenstand tegen alle bestuurshervormingen van de plaatselijke regeerders,
van de adel in de kasselrijen en de magistraten in de
steden, van die allen die tezamen de oligarchische
regentenstand vormden, daarin valt het, alle hoog
dravende taal over de oude Nederlandse vrijheden
en gebruiken ten spijt, moeilijk iets wezenlijk ver
heffends te vinden.
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De zwakke Spaanse regeringen hadden al hun
kracht gebruikt om de bevolking, of liever om haar
door stand en familieverbintenis aangewezen leiders,
buiten de grote kwesties van buitenlandse politiek,
van oorlog en vrede, te houden; daartegenover had
den zij de heren in hun plaatselijke en gewestelijke
kringen in ruime mate de vrije hand gelaten. Hun
leventje binnen die kringen, misbruiken en al, tegen
minder geriefelijke machthebbers, tegen Fransen,
Anglo-Hollanders, Oos.tenrijkers, verdedigen, daar
op kwam toch wel hoofdzakelijk de mooi klinken
de privilege-leus van de Staten van Brabant en van
Vlaanderen neer. Die centrale regeringen waren
vreemd aan het land en dienden al te vaak hun
eigen, on-Nederlandse oogmerken; de kringen waar
binnen de Staten-klasse de baas kon spelen, vorm
den óok daartegen, zelfs onwillekeurig, een zekere
weerstand. Vooral als men bedenkt, dat de centrale
administratie zoals de heersers te Brussel die voor
hun doel gebruikten, onvermijdelijk een verfransen
de invloed hebben moest, springt de nationale be
tekenis van de plaatselijke en standen-organisatie en
van haar instinctmatige behoudzucht in het oog.
Maar die betekenis was toch bijkomstig en onbe
doeld ; zij kan door de geschiedenis achterna worden
vastgesteld, zij had op het ogenblik zelf geen con
structieve, geen levenwekkende kracht.- Binnen die
kleine kringen van het privilegedom heerste een
bedompte atmosfeer, ze open te breken moest een
verruimende werking oefenen. Het is in zekere zin
de tragiek van de Vlaams-Brabantse geschiedenis
in dit tijdperk, dat de nationale zaak, de zaak van
het behoud van het volkseigen, agn dat duffe,
dode particularisme en standegoïsme verbonden
was.

252

DE ZUIDEL. NEDERLANDEN ONDER KAREL VI

Bezien we dat centrale bestuur, dan mogen we er,
zoals de Frans-Belgische geschiedschrijvers zonder
voorbehoud plegen te doen, de moderne, de orde
nende en zuiverende tendenties van erkennen,
maar voor een opgewekt leven van de Dietse be
volking zullen we er geen heil in vinden.
Maria Elisabeth bekleedde de landvoogdij van
1725 tot 1740, langer dan Maximiliaan Emanuel
het in de nadagen van het Spaans regiem gedaan
had; een heel andere verschijning maakte de stijve,
stipt godsdienstige, fiere oude dame dan de zwierige,
loszinnige, onbeperkt eerzuchtige keurvorst-krijgsman; maar even volslagen vreemd stond zij tegen
over het Vlaams-Brabantse volk, dat zij uit Wenen
kwam om te regeren. Het hof was even Duits
als onder de Beier, maar die bijmenging deed na
tuurlijk niets om het nader aan de Nederlandse
samenleving of cultuur te brengen. Als onder de
Spanjaarden bleef onder de Oostenrijkers het hof een
kosmopolitisch-Frans kampement in de Dietse stad
Brussel. Het Duits kwam zelfs minder naar buiten
dan tevoren het Spaans; de Duitse adel had meer
dan de Spaanse, en zeker in deze tijd, het Frans en
de Franse beschaving aangenomen. Evenals vroeger
bezigden de centrale regeringsraden bij voorkeur het
Frans, behalve soms in hun betrekkingen met het
publiek; maar vooral het hogere gezelschapsleven
• was volledig verfranst. Dat had zijn invloed, ge
stadig aan, op de inheemse adel. Voor de bevolking
was dat hof niets dan een kleurig tafereel om zich
aan te vergapen; overigens was het onder Maria
Elisabeth, zoals een eeuw tevoren -onder Isabella,
vooral strenge kerksheid die men te zien kreeg, en
die geheel onder Jezuietische leiding. Op het lot van
het inheemse Jansenisme oefende die persoonlijke

MAATSCHAPPELIJK EN GEESTELIJK LEVEN

253

gezindheid, zoals wij straks zullen zien, een beslis
sende invloed. Wat het inwendig hofleven betreft
daarentegen, de hoogmoed van de Landvoogdes, die
als dochter uit het keizerlijk huis niemand aan haar
tafel toeliet, niemand een armstoel gunde, niemand
vergunde zich in een karos naar haar paleis te doen
rijden, de ergernis van de oude adellijke families
daarover, hun étiquettetwisten met Oostenrijkse
heerschappen, — dat alles had voor de geschiedenis
van het Nederlandse volk van Vlaanderen en Bra
bant niet de geringste betekenis. Hoe vreemd die
regering tegenover de burgerij stond, bleek bij de
noodlottige brand welke in 1731 het oude Hof ver
woestte. Dat complex van gebouwen stamde nog uit
de Boergondische, gedeeltelijk zelfs de vóór-Boergondische, tijd en diende niet alleen de Landvoogdes
tot woning, maar ook de bureaux van de centrale
Raden waren er gehuisvest. De burgers die kwamen
toeschieten om te helpen blussen, werden door het
krijgsvolk op een afstand gehouden.
Intussen moet men zich vooral niet voorstellen
dat de inheemse adel, ook zelfs die ten hove ver
scheen, en de centrale ambtenarenstand even vol
ledig verfranst waren als dat in het negentiendeeeuwse en zelfs nog in het hedendaagse België het
geval zou zijn. Er bestond reeds een verschil met het
Noorden. Dat komt bijvoorbeeld uit in de corres
pondentie van Van den Bergh als lid van de „Con
ferentie” gedurende het Nederlands-Engelse bewind:
vrijwel alle Zuid-Nederlandse heren, stadsmagistra
ten, edelen, ambtenaren, schreven hem in het Frans,
terwijl de brieven van Noord-Nederlandse regenten
in zijn archief doorgaans in het Nederlands zijn
(behalve nog zijn ambtelijke correspondentie met
Den Haag, die vanzelfsprekend uitsluitend in het

NEDERLANDEN; 1738.
UIT DE TEGENWOORDIGE STAAT DEEL OVER DE OOSTENRIJKSE
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Nederlands gevoerd werd). Toch was tussen de
leidende standen, zelfs de adel, en de gemeente in het
Zuiden door de taal nog geen scheiding gemaakt. Op
de Jezuieten- en andere colleges, waar de aanzien
lijken hun zonen zonden, was het Nederlands nog
de voertaal. In 1735 heeft te Brussel een luisterrijke
optocht plaats om „de herstellinge der Catholijke
godsdienst” na Parma’s verovering honderdvijftig
jaar tevoren te herdenken. Dat was blijkbaar door de
Jezuieten georganiseerd. Alle vorsten „van Oosten
rijk ende van ons Nederland” (in het bizonderomhun
godvruchtigheid hemelhoog geprezen) werden in de
stoet, met gevolg, voorgesteld door adellijke leer
lingen. De gedrukte beschrijving was in het Neder
lands. Op de dag vóór de vacantie lieten de colleges
hun leerlingen een bijbels stuk in het Latijn en één
in het Nederlands opvoeren; ofwel er werd een open
bare „school-oefening” gehouden, waar in het
Nederlands, en soms zelfs over het Nederlands, vra
gen gesteld werden en waaraan „jonkheer” deze en
„jonkheer” die deelnamen. De schoolboeken waren
trouwens in het Nederlands *). Adellijke heerschap
pen toonden ook nog belangstelling voor de Rede
rijkerskamers: in 1700 bijvoorbeeld zaten er in het
bestuur van „de Drie Santinnen” te Brugge verscheidenen. Dat zij aan de letterkundige vermaken
van de toch hoofdzakelijk kleinburgerlijke kamers
meededen, is onwaarschijnlijk, maar een omgang in
a) Vetclatinghe van de eerste beginselen der Latgnsche taele (der
Griekse taele) ... /751. — Beghinselen der landbeschrgvinghe tot
het gebruyk der jonckheyt welker onderwgzinge toebetrouivt is aen
de Paeters der Sociëteit Jesu in Nederland; Brussel, 1762. — Men
merke de spelling op, die een.veel ouder karakter draagt dan te dien
tijde in het Noorden gebruikelijk was; ook de betekenis van het
woord Nederland = Zuidelijke Nederlanden; vgl. b.v. deel II, blz.
43.1 vlg.
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de landstaal schuwden zij en hun standgenoten nog
geenszins.
Een wezenlijke denationalisering zelfs van de
adel was alleen daarom al onmogelijk, omdat de oude
organen van het gewestelijk en stedelijk leven elk
in zijn eigen kring nog zo machtig waren. Deze
mochten dan, heel anders dan in de Noordelijke
Nederlanden, waar de centrale regering uit hen was
opgebouwd, van de medezeggenschap over 's lands
hogere staatkunde uitgesloten zijn en integendeel aan
een gedurige inmenging van de , ingedrongen,
vreemde centrale regering bloot staan, in hun ge
westen en steden was hun betekenis toch nog zeer
reëel, en zij vertegenwoordigden een veel dieper in
de historie teruggaande en nooit onderbroken tradi
tie: dat uitte zich onder meer in hun gebruik van het
Nederlands. Maar dat wilde meteen zeggen, dat
ieder edelman die een rol wilde spelen in zijn streek
of in zijn stad, die lid van de Collatie van Gent
wilde worden om nog niet eens te zeggen GrootBaljuw, die zijn woord wilde meespreken met de
grootgeërfden van de dorpen in het bestuur van
zijn kasselrij, of wie zijn positie in de Staten van
Brabant ter harte ging; dat ieder jurist die pleiten
wilde voor schepenen van Antwerpen of van Brus
sel, die het lidmaatschap ambieerde van de Raad
van Vlaanderen of het Hof van Brabant, het Neder
lands machtig moest zijn. Dat hield de volledige
denationalisering van de hogere standen tegen. Het
Nederlands behoefde niet met het oog op een open
bare loopbaan aangeleerd te worden, zoals nu
soms gebeurt; heel zeker was het nog de huistaal,
de dagelijkse omgangstaal voor alle bevolkingslagen
in de Dietse gewesten, met uitzondering misschien
van enige weinige adellijke families.
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Wat niet wegneemt, dat de heren onder elkaar,
buiten de officiële zittingen, zeker wel meest in het
Frans converseerden (een geheel overeenkomstige
toestand als in het Noorden, enkel in graad ver
schillend) en dat het Frans ook al dadelijk een
leidende positie verkrijgt in nieuwe organisaties,
waar geen sterke traditie het Nederlands bescherm
de. Een voorbeeld van dat laatste levert de Com
pagnie van Oostende. Zeker, de schippers stelden
hun journalen in het Nederlands en schreven in het
Nederlands aan de directie; — omdat men van
schippers uit Oostende, of Nieuwpoort geen andere
taal verlangen kon. Maar de boekhouding geschied
de in het Frans. De belangrijkste handels- en be
stuursposten op de expedities werden trouwens door
vreemdelingen vervuld, Fransen of Ieren, wij zagen
het, maar ook een Vlaams gezaghebber (ik denk
aan G.G. ’t Kint, die na de rampspoedige dood van
de Antwerpenaar Cobbé tot,.directeur” van de fac
torij te Chandernagor verkozen werd) schreef, als
hij het kon, aan een lid van de directie in het moe
derland (een Gentenaar toch) in het Frans; hier
heeft men een wezenlijk contrast met toestanden in
Holland, waar bijvoorbeeld zelfs de vertrouwelijke
correspondentie van een adellijk Goeverneur-Gene
raal te Batavia (Van Imhoff) met een Amsterdams
bewindhebber (Boreel) in het Nederlands gevoerd
werd.
Maar inderdaad, over ’t geheel genomen was het
in het Zuiden toch al wel zo, dat het Frans de
enige taal aan het worden was, waarin men zich
gezelschapsleven en geestesbeschaving voorstellen
kon. Het verst was het daarmee te Brussel gekomen,
door de invloed van het hof en van de centrale
raden. In de zeventiende eeuw ziet men daartegen
Nederlandse Stam III 9
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nog verzet. Het toneelwerk van De Grieck wordt
door Godin geprezen (in 1660), omdat hij de
doodzieke Nederlandse taal ermee van de ondergang
gered had.
Door uw edel Nederduits
Moeten zwijgen al die guits,
Die door uitheems vuil gesnaak
Recht bederven onze spraak.

Het optimisme was helaas voorbarig en het ver
stommen van zulke klachten en protesten wekt
integendeel de indruk, dat de zieke later in een
gevaarlijk coma wegzonk. Inderdaad was het met
de Nederlandse letterkunde en met het intellectuele
leven door middel van het Nederlands in Vlaan
deren en Brabant steeds treuriger gesteld, — en
trouwens met het hele intellectuele leven. Want
natuurlijk werd het afsterven van het Nederlands
als orgaan van het gedachtenleven niet aanstonds
door het Frans gecompenseerd. In het Frans konden
zelfs de Brusselaars voorlopig — gedurende gene
raties! — nog niets voortbrengen dat naar letter
kunde geleek. Zo de dichters en schrijvers in het
Nederlands, die Brussel in de achttiende eeuw nog
voortbracht, onbeduidend waren (evenals die in de
rest van Vlaanderen en Brabant), letterkundigen
door middel van het Frans waren er niet. Voltaire
beschrijft Brussel, waar hij herhaaldelijk verbleef,
als een oord van onwetendheid.
Over heel de periode van het midden der zeven
tiende eeuw tot nu toe terugziende merkt men een
steeds verder schrijdende verstijving en verflauwing
op. Er heersten eindelijk een provincialisme, een
doodse achterlijkheid, een burgerlijke benepenheid,
die zich tenauwernood laten beschrijven: het schort
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de geest van dat tijdvak zo aan substantie, dat men
hem moeilijk vatten kan.
In Holland, "hoezeer wij ook daar de verfransing
van de smaak in toenemende mate zullen opmerken,
werd toch het Europese geestesleven nog zelfstandig
meegeleefd en verwerkt. Men kan er in eigen proza
en gedichten de weerspiegeling van volgen, en meer
dan dat, letterkunde en in het algemeen uiting en
wisseling van gedachten vormen daar een levend
organisme, welks ontwikkeling men nagaan kan.
In de Zuidelijke Nederlanden ondergingen de hogere
standen natuurlijk de invloeden van hun tijd, maar
dat betekent alleen dat zij allerlei opvattingen aan
Franse schrijvers ontleenden. Zijn er nog kringen
waarin, al was het dan maar in het Frans, of in het
Latijn, zoals bij de Antwerpse humanisten een
eeuw tevoren, over hogere cultuurzaken, en in een
moderne zin, werd gediscussieerd en nagedacht? Te
Leuven moet men die niet zoeken.: de professoren
waren over het algemeen in oude methoden vastge
roeste pedanten. De rechtsstudie stond, behalve
door de strijd die Van Espen ten behoeve van ker
kelijk privilegedom tegen kerkelijk absolutisme
voerde, maar in een zeer verwijderd verband met het
leven: het was al Romeins recht dat geleerd werd
in een land waar het oude inheemse recht zoveel
betekende. De onderdrukking van het Jansenisme,
die de oude Van Espen ten slotte (wij zullen het
nader zien) tot de vlucht noopte, doofde het laatste
sprankje onafhankelijkheid. Het onderzoek en het
denken werden ook op natuurwetenschappelijk ge
bied stipt binnen zekere banen gehouden. Professor
Van Velden onderging in 1691 een schorsing, om
dat hij een Copernicaanse stelling verkondigd had,
en bij de hervatting van zijn colleges werd hem
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precies voorgeschreven, dat hij de planeten om de
zon mocht laten draaien, maar niet de aarde.
Als een wel zeer ongewone verschijning staat in
die cultuur-arme tijd de voortreffelijke Jan Palfijn
van Kortrijk, schrijver van baanbrekende werken
over heelkunde, en dat meest in het Nederlands.
Palfijn had te Parijs en te Leiden gewerkt; zijn
boeken werden in het Frans en Duits vertaald (een
enkel verscheen eerst in het Frans). Te Leiden en
ook te Leuven waardeerde men hem hogelijk; voor
zijn hoofdwerk, Heelkonstige ontleding van. ’s
menschen lichaam, dat in 1718 te Leiden verscheen,
schreven verscheiden Leuvense en Leidse profes
soren (onder wie Boerhaave) warme aanbevelin
gen; zijn Noord-Nederlandse oriëntering leest men
ook af uit de opdracht van een zijner boeken aan
het machtige lid der Conferentie, de Leidse burge
meester Van den Bergh. Overigens verschenen ook
verscheidene van zijn werken te Gent, waar hij
door de stadsregering met heelkundig onderwijs
belast werd. Een man van minder oorspronkelijke
betekenis, maar toch ook in zijn tijd een beroemd
heid, was Rega (1690-1754), die al jong een
medische leerstoel aan de universiteit van zijn ge
boortestad Leuven verkreeg en iets doen kon om er
het vervallen onderwijs te verheffen.
Maar die namen zijn toch niet voldoende om de
inzinking die het geestelijk leven doormaakte te
verhullen. En over heel de linie onderging het
onderwijs daarvan de invloed. Lager en middelbaar
onderwijs stonden zo goed als de universiteit onder
het almachtig toezicht van de kerk. De „colleges”
voor middelbaar onderwijs waren geheel in handen
van verschillende geestelijke orden; de Jezuïeten
colleges waren daaronder het befaamdst. Maar treu-
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rig zijn de berichten over sleur en levenloosheid die
daar heersten; zelfs de Latijnse les,' waarop de
studie zich concentreerde, werd zuiver mechanisch
en oppervlakkig.
«
Op politiek gebied uit zich die bevolking weinig.
Zelfs als een ogenblik het hek van de dam schijnt,
in de gilde-bewegingen onder Maximiliaan Emapuel en onder Prié, komt er nog maar heel weinig te
voorschijn. In Van der Meulen's voorrede tot Den
Luyster van Brabant klinkt wel een fris geluid *),
maar men kijkt toch verwonderd op als hij rustig
de ,,geschiedenis” van de compilator voor zijn reke
ning neemt (of misschien was hij het zelf), volgens
welke deze landen door
verschelde Huizen bezeten ende gegoeverneerd geweest zijn, te
weten door het Huis van Tongeren tsedert het jaar naar (na)
de scheppinge des werelds 3609 tot 3896, dat zijn 287 jaren;
door het Huis van Brabon van ’t voorsz. jaar 3896 tot de
geboorte Christi, die voorgevallen is in ’t jaar 3977 (zijn 81
jaren), en tsedert de geboorte Christi tot het jaar 660, ma
kende tsamen 741 jaren (; enz.).

Pamfletten en spotliederen zijn schaars in getal
en van kwaliteit onbeduidend. Wat ik daarvan in
mijn geschiedverhaal heb aangehaald, is gemeenlijk
in zijn eigen tijd niet eens in druk verschenen. De
onderdrukking van alle politiek leven wijder dan
de locale kring en de verfransing van de hogere
ambtenarenstand, die trouwens toch niet vrij stond,
helpen hier aan een verklaring. Men vindt de poli
tieke onbeholpenheid van de eens zo voortvarende
en ondernemende Vlamingen en Brabanders in de
pers en in de kronieken weerspiegeld. De steden
0 Vgl. hiervóór, blz. 69.
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ladden hun bladen, Gent bijvoorbeeld de Gentsche
Posttijdingen en de Gazette van Gent. Die bladen
werden ook door de hogere standen gelezen, maar
nun inhoud was volmaakt kleurloos en hun belang
plaatselijk; met de stoutmoedige, vaak onbescheiien, een oordeel uitsprekende of althans aandui
dende Noord-Nederlandse bladen konden zij niet
wedijveren. Ook op het gebied van de historieichrijving, waarin al heel de zeventiende eeuw door
bet Noorden zo ontzaglijk veel meer gepresteerd
had, wordt in het Zuiden de ontwikkeling in
methode en wetenschappelijke zin die we daar straks
zullen waarnemen, zelfs in- de verte niet meege
maakt; wat ik zo-even uit de voorrede van Den
Luyster van Brabant aanhaalde, mag daarom
typisch heten. Vernimmen’s Chronyke van Vlaenderen, die in de jaren dertig te Brugge in drie kloeke
folianten verscheen, is wel merkwaardig om de
vrijheid waarmee de schrijvers zich in het laatste
deel uitspreken over de gebeurtenissen van hun
eigen tijd; — hierna *) volgt een staaltje van de
stijl waartoe zij zich bij bizondere gelegenheden
konden opwerken —; maar het wordt toch nooit
meer dan een kroniek, een ordeloze samenrijging van
allerlei mededelingen, gewoonlijk trouwens in een
volmaakt kunsteloze taal (en die nu sterk van de
beschaafde schrijftaal van het Noorden afwijkt) ;
hetzelfde geldt in gelijke mate voor de Ghendsche
geschiedenissen en de andere werken van pater Bernardus de Jonghe. Van stelselmatig brononderzoek
of bronkritiek bespeurt men even weinig als van
pogingen tot harmonische synthese.
In het algemeen, als wij nu ook op meer bepaald
l) Blz. 273.

'Hoirs van Maximiliaen Gract bekennen mits defen ontfanU ghen te hebben uyt handen van
hcrzrah. de fomme van6
J-everinghc van een jacr van ooie Gazetten ghevallen den
/’ 'runsern lsc.r tohq ondcitecckent, My t’Oorconde
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(Gentse Universiteitsbibliotheek.)

TITELPRENT VAN PATER DE JONGHE’S WERK. — (HET
KATHOLIEK GELOOF TRIOMFERENDE OVER DE BEELDEN
STORM.)
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letterkundige uitingen letten, kan men zeggen: er
verschijnt niets creatiefs, niets waar men de adem
van de tijd in voelen kan; — (in het Nederlands;
maar in het Frans, dit zij ten overvloede nog in
herinnering gebracht, verscheen in ’t geheel niets:
de tijd dat op de bodem van Vlaanderen en Brabant
een Franse letterkunde wassen zou, was nog ver).
De Swaen 1), die tot 1707 leefde, was een verlaat
dichter van de Contra-Reformatie; als de inspiratie
van de Contra-Reformatie eindelijk voorgoed op
droogt, vindt de Nederlandse letterkunde in het
Zuiden niets anders. De vele werken die nog ver
schijnen, mogen nauwelijks literatuur heten, ’t Zijn
welmenende moralisaties of theologische beschou
wingen van priesters; en verder in grote hoeveel
heden de voortbrengsels der Rederijkerskamers. De
Rederijkerskamers waren allerwegen drukker dan
ooit in de weer. Aan gezwollen opdrachten en
wisseling van opgeschroefde loftuitingen geen ge
brek, maar er is niets verdrietigers dan dat eindeloos
gerijmel, die machteloos grootdoenerige tragedies,
naar Frans model zo niet uit het Frans vertaald.
Zelfs de beste dichters hebben geen belangwekkende
dichterlijke persoonlijkheid voor ons weten te be
svaren; Jacob Hye (1667—>1749), van de Kamer
ie Fonteine te Gent, is een opgeblazen pedant; de
Tezuiet Lieven de Meyer (1655—1730), theolo
gisch hoogleraar te Leuven, die niet tot een Kamer
gehoorde, schrijft met een zwaarwichtige omslach:igheid zoals ze bij beschrijvende of zedeprekende
lichters in het Noorden ook niet zeldzaam was;
naar wat bij beide Zuid-Nederlanders treft, is dat
’ij in verstechniek achterblijvers zijn; zij herinneren
)

Vgl. deel II, blz. 720
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aan Cats, en zelfs aan de vroege Cats. En dit waren
meesters. De grote menigte van de dichtwerken van
het tijdvak, en vooral van die der rederijkers, geeft
een hopeloze indruk van geliefhebber; men ziet er
de zinloze gebaren in van burgers die zich onder
elkaar verbeelden mee te doen in een sfeer die niet
de hunne is.
,
Bij het voordragen en spelen vonden zij het dan
bovendien nog nodig om „gelijk bezeten te tieren
of „te brommen” en hielden zich aan stereotype
standen en bewegingen.
Noemt men de locht, men heft de handen straks naar boven,
AI of men reden had met liên die niet geloven
Of die niet weten waar de locht gelegen is.
Noemt men den afgrond, d’aarde of ’t onderdeel, — gewis,
’t Moet al getoond zijn ... (Zo spot niet onaardig een rede
rijker te Belle; — onderdaan van Lodewijk XV dus.)

Was het wonder dat te Brussel (gelijk trouwens
in Den Haag: want het was in Hollaiid met de
inheemse toneelkunst niet beter gesteld) het ^ be
schaafde publiek naar de Franse schouwburg liep?
en dat te Antwerpen de Franse toneelspelers, die
daar in het gevolg van de veroveraar in 1746
binnenkwamen, succes hadden? Toch verdienen de
rederijkers een dankbare vermelding. Zij bewaarden
tenminste, al was het voor een eenvoudig publiek,
de traditie van een letterkundige en dramatische be
oefening van het Nederlands.
Wat intussen behalve de intrinsieke onbedui
dendheid «nog bovendien treft, is dat dit geschrijf
niet enkel in een enge geestelijke en maatschappelijke
kring opgesloten zit, maar dat het, in weerwil van
de vertalingen uit het Frans, in weerwil ook van
het feit dat Hollandse auteurs herhaaldelijk opge-
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voerd worden, geografisch evenzeer afgezonderd is
geraakt. Het geestelijk verkeer met Noord-Nederland, dat in de zeventiende eeuw al trager was gaan
vloeien, is nu eindelijk geheel gestremd. Een Brugs
dichter, Labare, die in 1721 De konst der Poesye in
Nederduytsche verssen uitgaf, weet zijn slaafse na
volging van Boileau (van wie hij zelfs een ver
heerlijking van Lodewijk XIV klakkeloos af
schrijft) enkel met de vermelding van Cats en
Vondel af te wisselen. Cats en Vondel, daarbij is
men in het Zuiden blijven staan. Ook een rede
rijker uit Frans Vlaanderen (uit Cassel of Belle,
— De Badt heette hij —), die zich geroepen voelde
om met een ,,Parnassus-spore” de Vlaamse dichters
,,aan te hitsen ter volmaaktheid”, wist (en dit was
al na het midden der eeuw) van geen latere Hol
landse dichters. Nergens treft men een spoor aan
van levende belangstelling voor wat in de eigen
tijd het Noorden voortbracht. De spellingverande
ringen die daar in zwang waren gekomen, werden
in het Zuiden niet meegemaakt. En pater Lieven de
Meyer zegt zelfs (dat was in 1727) :
Ik bediene mij van de tael, die by de Vlamingen en Bra
banders hedendaegs in gebruik is, omdat dese beter als de
Hollandsche tael (die mij ook niet natuerlyk is) van hun kon
verstaen worden 1).

Men zou kunnen opmerken — en met recht —
dat deze uiting niet typisch behoeft te zijn, aange
zien de schrijver een Jezuiet is en als zodanig de
kloof van het protestantse Noorden scheidde, kan
hebben willen verbreden; en met evenveel recht, dat
de uiting in ieder geval de verschillen van spelling,
wendingen, enkele woorden, wel wat overdreven
) Bij uitzondering is hier de oorspronkelijke spelling gevolgd.
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als een verschil dat het verstaan zou bemoeilijken
voorstelt. Maar typisch is de uiting toch zeker in
zoverre, dat een wezenlijk bestaande verwijdering,
door al het trekken en strijden van de Staatse legers
op Zuid-Nederlandse bodem en door al het be
moeien en besturen van Van den Bergh en de
zijnen niet gestuit, erin tot bewustzijn komt. In
het Noorden, waar men zich juist op het „bescha
ven” van de taal met zo’n ijver toelegde en het
verwaarlozen van de regels van spelling en gram
matica als een doodzonde beschouwde, beant
woordden daaraan gevoelens van minachting en
afkeer. In 1707 verscheen te Brussel Den grooten
en nieuwen woordenboek der Fransche en Nederlandsche taaie. Met wat een felheid gaat een Boekzaa/-schrijver daartegen te keer! De paapsheid van
zekere woordverklaringen was te verwachten uit
een land, dat de Hollandse protestant toch vóór alles
zag als overgeleverd aan papenheerschappij en bij
geloof — het land van de verering van het Lieve
Vrouwenbeeld van Sichem, zoals de voornaamste
plaat in Wagenaar’s Tegenwoordige staat der Oostenrijksche Nederlanden (173.7) het vertoonde.
Evenzeer ergert de criticus het den in de titel:
Dit werk draagt de naam van een Frans en Nederlands
woordenboek, en ondertussen is het Nederlands op zeer vele
plaatsen zo verminkt en gerabraakt, dat het onverdraaglijk en
bespottelijk is. Ten ware wij de regel van goed Nederlands uit
Brabant of Vlaanderen, en wel uit de gemene straattale, mosten
halen.

Inderdaad, het Zuiden kon in de achttiende
eeuw aan de Nederlandse schrijftaal geen leiding
meer geven gelijk in de zestiende. Noch hier noch
ginds voelde men, ongelukkig genoeg, dat de ver-

PLECHTIGE OMMEGANG TE SCHERPENHEUVEL.
(Tegenwoordige Staat der Oostenrijkse... Nederlanden, 1737.)
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wijdering mee tot de voornaamste oorzaken van de
cultuurzwakte van het Zuiden behoorde en dat
deze ook voor het Noorden schade betekende.
* De onderdrukking van het Jansenisme.

Een afzonderlijk paragraafje zij gewijd aan een
kort verhaal van de ondergang der Jansenistische
beweging, merkwaardig ook omdat onmiddellijke
regerings-actie er de doorslag bij gaf. Men kan er
een voorbeeld in zien van de verarmende, vervlak
kende werking, die van de absolutistische vreem
delingenheerschappij uitging.
In het verslag dat Königsegg, na het Barrièreverdrag gesloten en de Nederlanden voor zijn
meester de Keizer in bezit genomen te hebben, over
de toestand waarin hij ze aangetroffen had, uit
bracht, toonde hij zich over niets zo bezorgd als
over de vorderingen die „het verderfelijk gif van het
Jansenisme” onder een bestuur dat „het verval van
de godsdienst” met genoegen zag, gemaakt had. Na
zijn grote tijd onder de Franse overheersing waren
er voor de Precipiano inderdaad kwade jaren ge
volgd. Pastoor Van de Nesse was niet alleen terug
gekomen, maar hij en zijn vrienden maakten het met
klachten, die bij de zelf met Jansenisme besmette
raden maar al te gerede ingang vonden, de bisschop
pen lastig genoeg. Dat was nu weer uit. Onder het
Oostenrijks bewind begon dadelijk weer die stage
politiek van achterafzetting en uitsluiting tegen
de vroomste en geleerdste mannen van de geestelijkheid.

Want dat waren de elementen, volgens het on
verdacht getuigenis van Königsegg zelf, welke door
het Jansenisme „onder de schijn van een hervorming
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van zeden en godsvrucht, verblind” waren. Toen
de Precipiano in 1718 stierf, gaf men hem in
d’Alsace de Boussu een gelijkgezind opvolger.
Diens ijver schoot zelfs de goedkeuring van de
Oostenrijkse regering ver voorbij.
In 1713 had Rome tegen de weerspannigen een
nieuw wapen gesmeed. Dat was de befaamde bul
Unigenitus, waarin de Jansenistische dwalingen
nog veel meer in bizonderheden veroordeeld wer
den dan in het formulier van Alexander VII;
Quesnel’s boek, waarover sedert jaren zoveel te
doen geweest was, werd er mee in getroffen. Lodewijk XIV had sterk om een dergelijke. maatregel
aangehouden, maar toen hij die bul trachtte in te
voeren en tot een algemene regel des geloofs te
maken, stuitte hij op geweldige weerstand en bracht
in zijn laatste levensjaren in plaats van de veraf
gode eenheid haast een schisma in de Franse kerk
teweeg, zoals er al een in de Noord-Nederlandse aan
het ontstaan was.
In de Zuidelijke Nederlanden nam wel de theo
logische faculteit van Leuven, al zo lang in die
richting gezuiverd en aangevuld, de bul aan, maar
de regering zelf, gelijk de meeste katholieke rege
ringen van Duitsland, gaf maar een twijfelachtig
placet. D’Alsace de Boussu eiste niettemin van alle
priesters en beneficie-houders onvoorwaardelijke
instemming. De goeverneur zelf, Eugenius van
Savooien drong er op aan, dat de Aartsbisschop niet
op simpele verdenking handelen zou en protesteerde
tegen diens eis aan zijn kapittel onder strafbedrei
ging gedaan, dat het de bul aanvaarden zou. Zo
voelden de ongezeggelijken zich nog niet geheel
verlaten.
Van Espen, wiens geestkracht door zijn meer
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dan zeventig jaren niet was aangetast, schreef het
ene geruchtmakende verweerschrift na het andere
ten behoeve van vervolgde priesters. Hij ontzag
zich ook niet de Noord-Nederlandse kapittelkerk bij
voortduring met zijn adviezen te steunen; terwijl
tegelijkertijd de Noord-Nederlander Hoynck van
Papendrecht, als Vicaris van de Aartsbisschop van
Mechelen, de grote drijfkracht achter de aan Rome
verbonden katholieke gemeenschap in het Noorden
was. Zelfs toen de Utrechtse kerk, zoals wij zien
zullen, de laatste stap op de weg van het schisma
zetten ging en zich opmaakte een bisschop te kiezen,
hechtte Van Espen, evenals trouwens twee andere
Leuvense professoren, Bauwens en Verschuren, zijn
goedkeuring aan haar betoog dat haar behoefte aan
een herder, bij ’s Pausen onredelijke weigering, haar
rechtigde onder beroep op een later Concilie eigen
machtig zulk een keuze te verrichten. De Utrechtse
kerk was in die jaren zowel een afschrikkend voor
beeld als een laatste toeverlaat voor tot onderwer
ping niet geneigden. Van tijd tot tijd namen ge
preste geestelijken naar het Noorden de wijk.
Want de bescherming van de Oostenrijkse rege
ring was nooit zeer afdoende en verflauwde spoedig.
Onder de graaf van Daun in 1725, maar vooral
onder de Aartshertogin Maria Elisabeth, kreeg de
Aartsbisschop zelfs de meest volledige steum Van
dat ogenblik was er geen grens meer aan de mid
delen die gebruikt werden om erkenning van de bul
Unigenitus af te dwingen: de genade der kerk werd
aan stervende recusanten onthouden, de excommu
nicatie werd uitgesproken. Aan het hoofd van de
Geheime Raad, waar tot durver de legisten altijd de
inmenging van de Paus hadden zoeken te pareren,
kwam nu een man te staan, Baillet, die van harte
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met de Aartsbisschop in de geest van Rome samen
werkte. In 1730 nam de Universiteit van Leuven
een besluit, dat haar definitieve en finale „gleichschaltung” betekende en dat haar bekwaamheid om
tot een geestelijk leven van eigen, nationale houding
bij te dragen dan ook ontzielde: geen graden konden
voortaan meer verleend worden dan nadat de candidaat verklaard had de bul onvoorwaardelijk te
aanvaarden. Van Espen was-toen sedert twee jaren
overleden, — te Amersfoort in Utrecht, waarheen
hij, gedaagd voor het rectorale hof en bedreigd met
nog ernstiger vervolging, het jaar tevoren gevlucht
was.
De Chronyke van Vlaenderen beschrijft de hele
geschiedenis raak en bondig van het orthodoxe
standpunt.
Zo lang de Bisschoppen der Nederlanden met duldende oog
aanmerkten en ook zonder dreiging maar onderzochten, wie
aan deze ziekte besmet was, scheen nog alles volle rust te
hebben. Maar zo haast de Aartsbisschop van Mechelen zijne
vaderlijke vermaningen en bisschoppelijk gezag begon openbaar
te maken met zijne gemene brieven tot de geestelijken, hoorde
men wel haast de knorringen der wederspannige en hoveerdige
geesten, die zich in hunne eigen mening en verlichting ver
wilden verheffen boven de oordelen en stellingen van de Kerke
en van de Paus van Romen ... Er was nauwlijks een stad in
g’heel Nederland (versta: in de Oostenrijkse Nederlanden, en
vgl. hiervóór blz. 255), ofte men vond er velen van deze
opgeblazen gevoelens opgeboeft, en niet alleen misleid, maar
wederspannig tot het einde, om niet te gehoorzamen aan hetgene de Roomse H. Kerke van hare getrouwe onderzaten en
kinders verzocht en stiptelijk gebood. Nochte het slecht vrou
wengeslacht en was van deze droevige nevel niet onbesmet. En
het scheen met hoeveel zachtmoedigheid zij door de overheid
tot de rede (rs) en echtige gehoorzaamheid aan de H. Stoel
wierden vermaand en aangelokt, hoeveel te halssterriger en
hardnekkiger zij aangekleefd bleven aan deze hoop weder
spannige (n) en hunne schandelijk (sic) afval dreigende (n)
van de H. Roomse Kerke. Zo de uitslag eindelijk heeft geleerd

GOET-KEURINGE.
Efien en de onderfogt het Derde Deel va» het IVerk voerende voor Tytel Chronvke

Gvan Vlaenderen gedrukt tot Brugghe i» Vlaenderen door Andreas Wvdts, cnde
midts ik daer in niet en vinde flrydig aen de Dogmatijeke Leerftucken vande Ii. Reomfch*
Catholijcke Religie, fal het felve mogen in het licht komen.
den 16. Junii 1736.

Gegeven binnen Brugghe

A. VAN VYVE Archipbr, Brug. L. C.
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met hunne ongepeisde vlucht naar Holland, Zeeland en elders,
zich begevende onder de bescherminge van die, wiens meeste
ere, glorie en zegepraal tsedert hunne afval altijd is geweest
het gezag, de zuivere leer der Apostelen, en de eerste Stoel
van Petrus en zijn wettige opvolger te bestrijden.

Van Espen was geen godsdienstig voorganger.
Hij was een jurist, die uit het kanoniek recht alle
weerstanden naar voren schoof tegen het nieuwe,
door de Jezuieten verkondigde absolutisme van
Rome. Bij zijn leven al waren de dogmatische eigen
aardigheden van het Jansenisme in de strijd die hij
voerde op de achtergrond geraakt. Toen die een
maal voorgoed waren uitgeroeid, kon na zijn dood
de Oostenrijkse regering zijn juridisch wapentuig
weer te hulp roepen om haar eigen positie tegen de nu
geheel pauselijk geworden kerk te versterken. Maar
toen had de Zuid-Nederlandse bevolking zich met
die kerk al zozeer vereenzelvigd, dat zij de aan
slagen erop als op haar eigen privileges gemunt be
schouwde. Een opmerkelijke omkeer! Want Van
Espen had juist in de privileges mee tegen de pause
lijke bul steun gezocht.
Intussen was dan het Jansenisme als godsdien
stige beweging en als nationaal verzet beide onder
gegaan en Van Espen’s dood onder de Utrechtse
schismatici symboliseert die ondergang treffend ge
noeg. In Noord en Zuid was zij één, ofschoon de
verschillende politieke omstandigheden haar hier en
daar een verschillend lot bereidden. Voorspoedig
ging het haar in geen van beide Nederlanden. In
het Zuiden werd zij tot schade van de rijkdom en
zelfstandigheid van het geestelijke en politieke leven
door opeenvolgende vreemde regeringen en prelaten
onderdrukt. In het Noorden handhaafde zij zich,
ofschoon in een schisma gedrongen, onder de be-
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scherming van haar nationale regering ’t is waar,
maar in het oog der gelovigen een ketterse regering,
wier bescherming haar verdacht maakte. Maar dat
zullen wij nog nader zien.

1713—41

a. Verval.

OK de Republiek genoot vrede gedurende
diezelfde reeks van jaren; ook voor haar
was dat een ongekende toestand. Maar
haar bracht het die economische verbete
ring niet, die het Zuiden, alle ongunstige omstan
digheden ten spijt, eraan dankte. Voor haar begon
met Utrecht het verval, — in politiek opzicht, maar
met economische en financiële moeilijkheden nauw
verbonden. In de verdrukking waar de Zuidelijke
gewesten zo lang gezucht hadden, was een beschei
den vooruitgang licht te bereiken; van de hoogten
waarop de machtige staat der zeven gewesten geleefd
had, voerden maar al te veel wegen naar beneden.
De bijna onafgebroken oorlogstoestand, waarin de
Republiek van haar stichting af verkeerd had, had
trouwens voor haar iets heel anders betekend dan
voor de Zuidelijke Nederlanden. Maar zelden had
een vijand haar grondgebied betreden. Haar econo
misch, haar staatkundig, haar geestelijk leven waren
niet door bezettingen en strooptochten en tijdelijke
annexaties nu van dit dan van dat gedeelte ont
wricht en verlamd. Integendeel had hen de machts
ontplooiing waartoe de oorlog noopte, eer geprik
keld en aangewakkerd. ’t Is waar dat er op het laatst
vermoeienis en overspanning was ingetreden. Toch
was de verademing die de vrede bracht niet op zich
zelf zo’n weldaad als voor het Zuiden. Integendeel
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voelde men nu eerst recht de last van de politieke
teleurstellingen en moeilijkheden en van de schulden
>n verliezen die zich onder de oorlog opgestapeld
hadden.
Er steekt een tragische ironie in de positie van de
Republiek gedurende de laatste jaren van het Raad
pensionarisschap van Heinsius. De staatkunde die hij
voorgestaan had — met de ijverige medewerking
van mannen als Van Slingelandt en Frangois Fagel,
die na zijn dood in 1720 met zijn moeilijkheden
verder moest tobben — die staatkunde had haar
voornaamste doel verwezenlijkt: Frankrijk’s voort
dringen was gestuit. Zelf kwam de Republiek onge
schonden uit de strijd, haar grondgebied intact en
door de Barrière verzekerd, haar koloniaal bezit
onverminderd, ja binnen het indrukwekkend kader
door de vorige generaties gesteld nog steeds aan
groeiend. En toch was zij op eenmaal van de rang
der eerste mogendheden afgestoten en tastte nu
rond in een vreesachtige hulpeloosheid, die het onge
duld en de spot van vriend en vijand gaande maak
te. Het onderscheid tussen Utrecht en Geertruidenberg was al treffend genoeg geweest: voor heel de
wereld waren de Hoogmogenden vernederd. Maar
bij één diplomatieke nederlaag bleef het niet; er
kwam geen herstel; elke nieuwe crisis, elk nieuw
incident op het Europees toneel gaf weer de StatenGeneraal in de rol van angstige, besluiteloze, tot alle
actie onbekwame invaliede te aanschouwen.
De langzaamheid van de Haagse machine, die
door zo’n ingewikkeld raderwerk van zeven kanten
uit gaande gehouden moest worden, was al lang
spreekwoordelijk; in deze tijd echter, komt er in
de uitingen van buitenlandse staatslieden over de
Republiek een toon niet enkel meer van ongeduld,
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maar van minachting. De Fransen zagen hun oude
vijand niet zonder genoegen zo afgetakeld; de
Whig-regeringen van Engeland vreesden hun oude
mededinger weinig meer, maar betreurden de on
macht van hun bondgenoot, tenminste als zij diens
medewerking nodig hadden.
Zelfs in de zaak van de Compagnie van Oost
ende, waarin zij overigens iets van hun oude vast
houdendheid aan de dag legden, zagen wij hoe de
Staten, toen het op handelen aankwam, aarzelden.
Het seizoen schiet nu dapper op (schreef Townshend
12 April 1726 aan de gezant in Den Haag)', onze eskaders
zijn uitgerust en onze maatregelen te land en ter zee genomen
om onze verbintenissen kracht bij te zetten; maar niets is in
Holland tot dat doel gedaan. Wij zien dat de provincie Utrecht
haar beraadslagingen heel tot de 17de April uitgesteld heeft,
en dan zal een mijnheer Quint (burgemeester van Utrecht)
misschien er niet toe geluimd zijn en ze tot nog later ver
schoven krijgen. Wij horen van persoonlijk geharrewar in Gro
ningen, en er zit zeker niets anders voor 'ons op dan te wachten
tot die weer goede vrienden zijn; en dan komt de grote strijd
pas over de punten in de voorstellen van Holland vervat; en
wie zal zeggen hoeveel tijd er verloren zal gaan met deze en
alle andere incidenten, waardoor dat werk kan worden opge
houden.

En veel heviger nog uit hij zijn ontstemming, als
eind October de Staten inderdaad nog niet klaar zijn
om de Oostendse handel met geweld te beletten:
Het is verbijsterend dat op dit kritieke ogenblik de Staten
van Holland, aan het hoofd van een rijk en machtig volk, over
kleinigheden blijven kibbelen. Om ’s hemelswil, vermaan hen
om zich wat fikser te gedragen, of zij zullen de spot van heel
de wereld worden.

Men wist in de Republiek maar al te wel van die
„declinerende achting” van de staat in het buiten-
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land en de burgers voelden trouwens aan den lijve
dat er bedenkelijke veranderingen ingetreden waren.
Stilstand van zaken, drukkende belastingen, de na
tionale belangen buitenslands straffeloos gekrenkt
— niet zonder grond zuchtte men, dat de vrede van
Utrecht
. . . ’s lands grootheid heeft besnoeid,
De koopvaardij gestremd, nu lam en zonder leden,
Het lichaam van den staat de hartader afgesneden.

Men herinnerde zich dat te Geertruidenberg een
„glorieuze en voordelige” vrede voor het grijpen
was geweest, maar dat men „dronken van onze ge
lukken en conquesten blindelings voortgevaren was,
ten gevalle van enigen die in de continuatie van
de oorlog haar grootheid en voordeel zochten”.
Men spaarde de regenten ook schampere vergelijkin
gen niet tussen hun bestuur en de „dwingelandij”,
zoals de vereerders der Vrijheid zeiden, van de laat
ste Stadhouder. De besten onder de regenten gevoel
den zelf over het verval en de feitelijke verlamming
van de staat de diepste bekommernis en peinsden
dagen en nachten op middelen tot herstel.
Wat waren de oorzaken van de inzinking? Dat
de internationale omstandigheden in het nadeel van
de Republiek veranderd waren, daarover is hiervóór
genoeg gezegd. Maar van binnen haperde er iets,
waardoor met die omstandigheden zelfs geen wor
steling gewaagd kon worden. Wat was het?
De nijpendste moeilijkheid zeker voor de staats
lieden op wie na Utrecht de verantwoordelijkheid
voor de grote erfenis der vaderen rustte, de moeilijk
heid die alle andere tienmaal zwaarder deed wegen,
was geldverlegenheid.
De oorlogen hadden geweldig veel geld gekost.
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Niet minder dan 130.000 man hadden de Staten
tegen het eind van de laatste in de Zuidelijke Neder
landen voor hun rekening gehad. Heinsius, die zich
in de financiën ongaarne verdiepte, was tevreden
geweest als het geld er maar kwam om zijn politiek
vol te houden. In een land zo vol kapitaal, en met
het crediet van Holland zo hoog dat geldschieters
met 2^4 % genoegen namen, was. de verzoeking
onweerstaanbaar geweest om er maar op los te
lenen. Aan de schulden van Holland, die in de
Negenjarige Oorlog met 30.000.000 gulden aange
groeid waren, had de Successie-oorlog 128.000.000
toegevoegd, behalve nog 15 voorgeschoten aan de
Generaliteit. Maar toen het vrede was, kon men op
die manier niet doorgaan en Heinsius stond nu
plotseling met de handen in het haar voor een
instorting. Zijn provincie weliswaar werd daar niet
rechtstreeks door bedreigd, maar verscheiden andere
provinciën en de Generaliteit waren er wanhopig
aan toe en Holland kon niet meer helpen.
In 1715 moest het kantoor der Unie gedurende
negen maanden zijn betalingen staken. Een bankroet
met andere woorden, en ook later kostte het de
grootste moeite om de Generaliteitsverplichtingen
uit te voeren; men schrapte trouwens onder de
vorm van belasting eigenmachtig één percent van
de vijf, die de rente der Unie-schuldbrieven beliep,
een handelwijze waartegen de Koning van Pruisen
ten behoeve van zijn onderdanen protesteerde.
Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijsel waren alle
ten achter met hun bijdragen onder het oude
quotenstelsel, waarin vooral Zeeland en Friesland
klaagden dat zij te hoog waren aangeslagen. Na
tuurlijk werd dadelijk met de vrede het leger ver
minderd, — successievelijk tot 40.000 man; en dat
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voldeed enkele gewesten (Zeeland, Utrecht, Fries
and, Stad en Lande) nog zo weinig, dat zij eigennachtig (naar het voorbeeld van Holland in 1650)
:e hunner repartitie staande vendels (en dat nog wel
:egen de verdragen met Zwitserland in) afdankten.
Vlaar zelfs zo bleven zij tegenover de Generaliteit in
gebreke. Juist in deze jaren werden de financiën van
de provincies die het van de landman hebben moes
ten, nog ernstig verstoord door overstromingen en
veeziekten, en zo waren zij te minder in staat om
lan de vermaningen en smeekbeden van de Raad
van State gehoor te geven.
Het eerste gevolg was dat de oorlogsvloot niet uit
haar jammerlijke verwording opgeheven kon wor
den. De Admiraliteiten hadden aan hun eigen in
komsten, uit de konvooien en licenten, nooit genoeg
gehad; nog in de Negenjarige Oorlog hadden de
provincies op ruime schaal bijgedragen om uitrus
tingen mogelijk te maken. Toen zij dat in de loop
van de volgende oorlog onder de verpletterende
druk van de legerlasten, allengs hadden nagelaten,
was de vloot tot niets vervallen en waren tegelijk de
Admiraliteiten hopeloos in de schuld geraakt. Dat
schiep een toestand waar men, ook nu het vrede
was, zich niet uit kon los worstelen. De geruïneerde
landgewesten weigerden te eer om zich het lot van
de Admiraliteiten aan te trekken, omdat zij een
voorwendsel bij de hand hadden in de ontduiking
der konvooien en licenten die in de handelssteden
oogluikend toegelaten werd. Als men zich herinnert
hoe dat spelletje al onder Frederik Hendrik gespeeld
werd 1), heeft men tegelijk een staaltje van de ver
stijving waarin de staatsinrichting der Republiek tot
*) Zie deel II, blz. 166.
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in haar toevalligste gebreken toe gevangen zat. Men
praatte wel gedurig over maatregelen om een mis
stand die iedereen erkende, te verhelpen. In 1725
werd zelfs na lange beraadslagingen een nieuw tarief
van konvooien en licenten vastgesteld, aanmerkelijk
lager dan het oude, maar dat men dan ook hoopte
dat inderdaad nageleefd zou worden. Mpr behalve
dat ook hierbij tegenstrijdige belangen zich tot het
laatst lieten gelden en Zeeland enkel tot voorlopige
toestemming te bewegen was, van de gehoopte „een
parige” heffing kwam in weerwil van de eden die de
stadsregeringen zweren moesten, ook in de toekomst
niets — de steden konden het aanmoedigen van de
ontduiking niet nalaten, omdat elk daarmee de
handel van zijn buurman hoopte weg te lokken —,
en evenmin tastten de provincies in de beurs om de
Admiraliteiten te helpen. Alleen Holland deed iets,
zodat in de jaren twintig en dertig de Hollandse
Admiraliteiten en vooral die van Amsterdam wel
schepen bouwden en uitrustten.
Overigens waren de slechte financiën van de Ad
miraliteiten niet de enige kwaal waaraan de oorlogs
vloot leed. Het was zeker voor een groot deel ten
gevolge van de ontmoedigende krapheid der be
schikbare geldmiddelen; voor een ander deel mag
men er een teken in zien van de verslapping en sleurzin die het hele tijdvak kenmerken; maar een feit is
het, dat in scheepsbouw, opleiding van officieren,
krijgstucht de beknibbelde marine een treurige ver
schijning maakte. Ik vermeldde in verband met de
Negenjarige Oorlog al1), dat de scheepsbouw in
het eens zo ondernemende en vindingrijke Holland
de wetenschappelijke ontwikkeling van Engeland
*) Hiervóór, blz. 26 vlg.
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en Frankrijk niet meegemaakt had. In de enkele
expedities die met grote moeite tegen de Algerijnse
zeerovers ondernomen werden, bleek dat de Neder
landse oorlogschepen zoveel slechter bezeild waren
dan de rovers, dat ze haast niets tegen hen konden
uitrichten. Lange tijd klaagden de vlootvoogden
hierover tevergeefs, maar in 1727 werden eindelijk
bij. de Amsterdamse Admiraliteit een paar Engelse
scheepsbouwers te werk gesteld, vooral door de aan
drang van de heer Torck van Rosendaal, het lid
voor Gelderland. Er bleef veel oppositie tegen die
nieuwigheden van vreemdelingen. Een man die hen
mee de hand boven het hoofd hield, was de viceadmiraal Schrijver, een groot ijveraar voor verbete
ringen, maar wiens betrekkingen met de Prins van
Oranje en neiging om broeder-officieren van de
ergste nalatigheden en politieke corruptie te verden
ken de verhoudingen in de dienst geen goed deden.
Wat een onaangename toestand trouwens in een
dienst die zo door geldgebrek geplaagd werd! In de
eerste jaren van de vrede liepen veel officieren eruit,
gebroken vaak door vruchteloos opgeëiste achter
standen, en steeds bleef het daarna moeilijk om
goede krachten te vinden; ook aan kundige onder
officieren en 'konstabels voor het geschut was ge
brek. /
De zwakheid van de oorlogsvloot, die op het
resultaat van de Successie-oorlog zo’n noodlottige
invloed had gehad, was voor een niet gering deel
schuld aan de slapheid van de handel, waarover al
dadelijk na de vrede luid geweeklaagd werd. ,,De
koopvaardij gestremd”, hoorden wij al verzuchten,
en ziehier het beeld dat omstreeks 1715 of '16
een volksdichter van de toestand ophing in een
„nieuw stichtelijk lied”, waarin hij de vergane
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roem van vorige geslachten van „Batavieren
jammert:

be

De winkeliers verdrogen*
Den ambachtsman wordt naakt,
D’arbeiders onvermogen
Gaan leeg, en menig raakt
Tot lasten van de kerken,
Die vrouw en kindren graag
Met te werken
Zoude sterken
Keel en maag.
De scheepsvaart is onveilig,
De Zont sluit (sluiten) 'Zweed en Deen
Het Turks gebroed onheilig
Is lustig op de been:
In Straat en langs de kusten
Van Spanje en Portugal
Zij ontrusten
Met rooflysten
Uw schepen al . . .
Maar die nog iets durft wagen,
Huurt Frans of Engels schip,
D’Hollander te beklagen,
Die vangt vast lelijk slib.
Uw schepen liggen rotten,
Een vreemde trekt uw vracht,
Zij bespoten
U als zotten
Buiten macht.
Niemand spreekt van welvaren,
Als die op 't kussen zit . . .

Op zijn wijs klaagde de prediker evenzo.
Heeft de beer nu niet (aldus Ds. Aegidius Franken, bedie
naar van ’t H. Evangelie te Maassluis, in een leerrede over
Openb. III, 20) aan de deure van Neerlands volk met ene
algemene neringloosheid geklopt, waardoor Hij (om de woor
den van Hoseas te gebruiken) als een motte veel huisgezinnen
onder ons opgegeten en verteerd heeft? Doorwandel eens de
steden en dorpen van ons land; ach 1 hoevele winkels zijn er
niet gesloten ? hoevele ambachten staan er niet stil ?
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riet asiento, dat Engeland voor zich had kunnen
verkrijgen, wij weten het, omdat de Republiek zich
naast haar bondgenoot ter zee niet gehandhaafd
had, stelde de Nederlandse handel in de SpaansAmerikaanse koloniën, dat uitermate gewichtig
veld, definitief achter. Maar ook in de Middellandse
Zee sloeg de Engelse handel de wegen hem door de
politieke macht geopend ijverig in, en als tegelijk
de Nederlandse Levant-handel vrijwel onderging,
moet dat grotendeels aan de onmacht der Staten om
hun koopvaarders tegen de Algerijnse zeerovers te
beschermen worden toegeschreven. De Engelsen
hadden van die rovers niets te vrezen, en verschaften
hun op Gibraltar en Minorca herhaaldelijk een toe
vlucht. De bitterheid der Staten, die zelf de andere
— nu de enige ware — Zeemogendheid geholpen
hadden zich in die sterkten te nestelen, laat zich
ienken; maar hun onmacht lokte zulk een behan
deling uit. Ook in de verhoudingen in de Oostzee,
(waar Zweden onder Karei XII nog een jaar of wat
:en wanhopige oorlog voortzette tegen Rusland,
Pruisen, Denemarken, Hannover, dat, nu zijn Keur
vorst Koning was, Engeland meesleepte) was het
voor de eens zo overmachtige Hollandse koopvaardij
;en groot nadeel dat zij niet meer op een overnachtige marine rekenen kon. Katastrophale verichuivingen hadden daar plaats. In de eertijds
Zweedse Oostzeeprovincies, waar de Hollanders —
e Riga bijvoorbeeld — diep in het economisch
even ingedrongen zaten, kregen zij nu met de
lieuwe Russische bezitter te rekenen, en van al zulke
veranderingen wisten nu de Engelsen beter partij te
rekken. Noch in Spaans Amerika, noch in de Midlellandse Zee werd de voorsprong van Engeland
>oit meer ingehaald, en wat de Oostzee betreft,
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daarover schreef vijftien jaar na de vrede een kundig
Frans gezant in een voortreffelijke nota het vol
gende :
Vroeger waren er minstens drie Hollandse schepen onder elke
vijf die door de Sont voeren; nu zijn er minstens zoveel Engelse
als Hollandse, en het getal der Engelse neemt nog toe, dat der
Hollandse af.

Wat de handel ook schaadde, was de achteruit
gang van de industrie. De nieuwe takken die door
de Hugenootse inwijkelingen overplant waren, ver
dorden na de vrede van Utrecht de een na de ander
onherstelbaar. Protectionistische maatregelen elders
en de hoge lonen die het dure leven in Holland
vooral noodzakelijk maakte, werden als de oor
zaken opgegeven. Tegelijk verliepen, en door dezelf
de oorzaken, ook de oude textiel-industrieën van
Leiden en Haarlem; vooral tegen het einde van het
hier beschouwde tijdvak, omstreeks 1735, zette een
scherpe daling in. Het voorbeeld volgen van de
Gentse fabrikanten en de nijverheid naar het platte
land overbrengen, waar men aan de knellende halle
en gilde-bepalingen had kunnen ontkomen en waar
lagere lonen mogelijk geweest zouden zijn, werd de
Leidse en Haarlemse fabrikanten door het koppig
handhaven van het stedelijk monopolie belet: ge
lukkig voor het Hollandse platteland in veel op
zichten! Toch vonden de Leidse ondernemers hun
goedkope arbeid wel, maar verder weg, in de Gene
raliteitslanden. Daar ontwikkelde zich, vooral bij
Tilburg, een hele textiel-bedrijvigheid voor Leidse
rekening, terwijl ondertussen de Leidse arbeidsbevolking aan werkeloosheid en ellende prijs gegeven
werd. Dat het hier geen volmaakt weerloos en ge
dachteloos proletariaat gold, blijkt uit het bestaan
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van talrijke verenigingen voor ziekte- en ouderdomsverzekering, „bossen" genaamd. Zoveel te har
der trof de ondergang van de werkgelegenheid zelve,
waartegen op den duur geen organisatie opgewassen
kon zijn. Met het euvel zelf wisten de Staten geen
raad. Het kleden van de troepen in inlands fabri
kaat, verzoeken aan stadsregeringen om voor zich
zelf en hun ambtenaren de dracht daarvan te
bepalen, — met zulke maatregelen kwam men niet
ver, en terwijl de fabrikanten' om hoger tariefbe
scherming riepen, wilden de handelaars juist ver
laging.
Twee grote voze plekken vormden de industrie
steden Leiden en Haarlem in het overigens toch zo
welvarend stelsel van de Noord-Nederlandse samen
leving. Want in weerwil van alle jammerklachten,
dat het in zijn geheel genomen een ontzaglijk wel
varende maatschappij bleef, staat vast. Een van de
meest befaamde blijken van die welvaart was, heel de
eeuw door, de reeks van buitenverblijven aan de
Vecht, het ontspanningsoord van rijke Amsterdam
mers, zoals de Beemster het voor oudere generaties
geweest was, het ontspanningsoord van „de rijkste
koopmansstand ter wereld”, zoals de Zwitserse medi
cus Haller het in zijn dagboek uitdrukt.
Van het dorp Loenen af (zo wordt het in „De Tegenwoor
dige Staat beschreven — in 1750 •—) vindt men, ter weder
zijden van den rijweg, tot dicht aan de Nieuwersluis, een
aaneenschakeling van uitmuntende plantagiën, die met mal
kander een enkelen koninklijken lusthof uitmaken. Alles wat
de konst tot vermaak en lust der ogen kan uitdenken, praalt
hier met ene weergaloze netheid. Hier streeft elk den anderen
voorbij in deftigheid van gebouwen, beplanting van lommer
rijke wandeldreven, net geschoren hagen, visrijke vijvers, sier
lijke terrassen, konstige bloemperken en parterres, grotwerken
en trotse standbeelden. In ’t kort hier heerst ene pracht, waar
voor de Vreemdelingen verstomd staan.
Nederlandse Stam III 10

HUIS AAN DE VECHT
(van de heer Boendermaker; volgens een plaat in Claas Bruins Zegepralende Vecht, 1719*

VERVAL

291

Inderdaad bewonderden alle reizigers die lusthui
zen als iets enigs. Omstreeks 1726 muntte onder alle
uit dat van de Joodse bankier De Pinto; geestdriftig
beschrijft dezelfde Haller die beroemde tuin met
„niets dan albast en marmer”, de kunstmatige water
vallen, de berg van schelpen; 200.000 gulden zou
de aanleg gekost hebben. '
De Vecht was het pronktoneel van een ongemeen
rijke, maar toch op zichzelf reeds vrij brede stand.
De welvaart reikte veel verder onder burgers en
boeren. Zeker was daaronder de bezitloze massa,
„het grauw”, in slechte tijden blootgesteld aan
ellende. Intussen hore men uit de slechte jaren vlak
na de vrede van Utrecht het getuigenis van een
Engels reizigster:
Het ganse land lijkt op een grote tuin; de wegen alle goed
geplaveid, aan weerskanten met rijen bomen beschaduwd, brede
kanalen erlangs, vol schuiten in beide richtingen varend. Om
de twintig schreden krijgt men de aanblik van een buitenhuis
en om de vier uur een grote stad zo verwonderlijk keurig dat
ge er zeker schik in hebben zoudt. . . Noch vuil noch bede
larij ziet men hier. Men stuit niet op die walgelijke gebrekkigen
die er in Londen zo veel zij», noch heeft men last van luie
kerels en meiden. De gewone dienstboden en winkelverkoopsters
zijn hier netter en zindelijker dan de meeste van onze dames.
De winkels en magazijnen zijn vol van een ongelooflijke hoe
veelheid koopwaar, veel goedkooper dan bij ons in Engeland.

Maar de tijdgenoten (die met hun eigen toestand
druk in de weer waren) beweerden, dat de grond
slag van die welvaart niet meer in de eerste plaats
actieve handel was. Het was rente trekken van oud
kapitaal. Dezelfde Franse gezant die ik al aanhaal- •
de, meet breed het verschijnsel uit, dat de Hollandse
kapitalisten, naarmate de gelegenheid tot geldbeleg
ging in handelsondernemingen afnam, of meer ris-
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kant werd, rustige renten in staatspapieren zochten,
niet enkel Nederlandse, maar in groeiende mate
buitenlandse. Dat Amsterdam de grote internatio
nale geldmarkt bleef, ja als zodanig zich verder
ontwikkelde, staat in ieder geval vast, en ook dat
dit zijn bedenkelijke kanten had. Het was zeker
geen gezonde toestand, dat Nederlands kapitaal in
zo’n overvloed in Engelse staatsschuld gestoken
werd. Onze Franse berichtgever schatte in 1728 het
bedrag in Hollandse handen al op 100.000.000
gulden, en met verloop van tijd groeide dat nog
almaar aan. Zo voedde het Hollandse kapitaal de
bondgenoot maar tegelijk mededinger. Niettemin is
de voorstelling als zou de Nederlandse samenleving,
die in de zeventiende eeuw van handel en scheep
vaart bestaan had, er in de achttiende eeuw een ge
worden zijn van renteniers, voor het minst sterk
overdreven. Zij komt in de tijd zelf allen die over
slapte van zaken klagen als vanzelf in de pen, zij
doet opgeld bij de moralisten — pamflet- en toneel
schrijvers — die over de waanzinnige speculatiekoorts van het jaar '20 gaande raken (maar die had
in Frankrijk en Engeland evenzeer gewoed).
Door de onvermijdelijke vermindering van onze commercie
(zo schreef Van Effen nog in 1734) wordt de windhandel
veroorzaakt, en de windhandel weder doet de wezenlijke com
mercie verslappen en dreigt dezelve met een gewisse ondergang.

Zonder twijfel zijn hier onbegrip en gezichtsbe
drog in het spel. Van een uitdrijven van de oude
handelsgeest door speculatiezucht (of, kan men
erbij voegen, door gemakzucht en verslapping van
ondernemingsgeest) was geen sprake. De achttiende
eeuw was met enkel een tijd van groot geldbezit
door beurstransacties gevoed en vermenigvuldigd,
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maar de Hollanders naaiden uu nun uuuc
“
hun kunde nog al het mogelijke voor de actieve
handel. De tijdgenoten zelf waren er intussen vast
van overtuigd, dat die hollend achteruit ging. Tal
loos zijn de klachten daarover, in pamfletten, in
vertogen van belanghebbenden aan de Staten.
En wat meer zegt, de Staten zelf twijfelden niet
aan de ernst van het verschijnsel en hielden zich
herhaaldelijk bezig met maatregelen die herstel
moesten brengen. De herziening van het tarief van
konvooien en licenten was wel in de eerste plaats
een poging om eindelijk een vergelijk tot stand te
brengen in de eindeloze twist tussen de handels- en
de landgewesten over de financiering van de vloot.
Maar meteen had daarbij toch de bedoeling meege
sproken om de handel van de al zwaarder drukken
de in- en uitvoerrechten te ontlasten; die vraag
stukken hingen trouwens onverbrekelijk samen,
doordat nu eenmaal van het begin van de Republiek
af de financiën van de Admiraliteiten op de handel
gelegd waren, een regeling waar zoals wij zagen
Holland telkens weer vruchteloos verandering in
trachtte te krijgen. Toen het nieuwe tarief van i725
op geen enkele wijze aan het gestelde doel beant
woordde, liet de handel al luider de wens horen dat
er een nieuwe, en nu een radicale, wijziging in aan
gebracht zou Worden: men sprak van volledige vrij
handel. Het waren niet enkel de kooplieden die
hierin enig middel van herstel zagen, de Admirali
teiten zelf, in 1732 door de Staten-Generaal ge
hoord, en in 1740 nogmaals de Hollandse Admi
raliteiten, gehoord door de Staten van Holland,
opineerden dat „’s lands inkomende en uitgaande
rechten draaglijker gemaakt” dienden te worden
voor „passerende goederen”, ja dat het beste zijn
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zou van zulke goederen ,,geen of weinig rechten te
vorderen”, of (dit werd het modewoord) „een
porto franco te accorderen”. Twee bezwaren zagen
de Staten van Holland daartegen: „de fabrieken en
producten dezer landen” behoefden bescherming, en
(de oude moeilijkheid) :
een porto franco zowel als een vrij transito zou inexecutabel
wezen, omdat de provinciën alsdan het benodigde tot de aan
bouw en equipage der schepen (versta: oorlogschepen) en be
taling der interessen (van de schulden der Admiraliteiten nameIgk) zouden moeten suppleren, waartoe zij oordeelden geen
apparentie te wezen (gezien natuurlijk de onwil der landge
westen).

Zo gebeurde er niets. Maar belangwekkend blij
ven de overwegingen der Admiraliteiten waarvan de
Staten van Holland zeggen „compleetlijk geconvinceerd” te zijn), te weten:
Dat de respectieve collegiën ter Admiraliteit, het ene meer
het andere minder, sedert vele jaren van tijd tot tijd hebben
gevonden een merkelijk verval en grote vermindering in de
handel en commercie dezer landen: dat zij de oorzaak van dit
verval meinen te moeten toeschrijven aan de meerder applicatie
van verscheide natiën op de commercie en handel, die dezelve
voortijds hadden genegligeerd: en dat zij als een tweede oor
zaak van die vermindering hebben aangezien, dat de goederen
die bevorens gezonden wierden van de ene plaats na de andere
over deze landen als een opslag, sedert enige jaren buiten deze
landen om en over andere landen heen haar weg igenomen
hadden. (Tegen de tweede oorzaak zou dan de ontlasting van
passerende goederen van in- en uitgaande rechten hebben moe
ten dienen; van de eerste zeggen de Admiraliteiten — dit is in
*732 —, dat die wel niet was weg te nemen.)

Hieraan viel inderdaad niets meer te doen: het
Hollands monopolie van de wereldhandel behoorde
tot het verleden. Behalve Engeland waren vooral
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ook Denemarken en Hamburg om hun deel ge
komen. Maar moeten wij daarom aannemen, wat
toentertijd dus door kooplieden en overheden werd
geloofd, dat de handel in absolute zin verminderd
was? Tegenover achteruitgang in Spaans Amerika
en Middellandse Zee, zelfs in de Oostzee, stond wel
degelijk vooruitgang elders. Een belangrijk onder
deel van de regeling van Utrecht was de economische
onderwerping van de Zuidelijke Nederlanden, wij
weten al dat het beloofde handelsverdrag achter
wege bleef. Met Frankrijk daarentegen werd een
gunstig handelsverdrag voor de tijd van vijfen
twintig jaar gesloten. Gretig knoopten de Hollan
ders de betrekkingen weer aan, die onder de oorlog
onvermijdelijk geleden hadden, ook al hadden de
Staten het verbod van i7°3 dadelijk weer opge
heven; maar in 1710 hadden de Fransen zelf een
verbod uitgevaardigd. Zozeer was men in Holland
op het in 1713 verkregen handelsverdrag gesteld,
dat men in 1738 om de vernieuwing te bekomen
te verstaan gaf dat men Engeland niet steunen zou
tegen Frankrijk’s bondgenoot Spanje waarmee het
weldra in oorlog raakte. Een ontzaglijk voorspoe
dige tijd beleefde ook weer — wij zullen het nader
zien — de Oost-Indische Compagnie; thee en koffie
namen de plaats in die vroeger de specerijen bekleed
hadden; en al was men in Spaans Amerika achterop
geraakt, de eigen West-Indische koloniën werden
een rijke bron van suiker en ook weer van koffie.
Moeten wij verder gaan en boud beweren dat de
tijdgenoten het overzicht over hun eigen toestand
misten en ongelijk hadden, als zij van achteruitgang
van de handel spraken? dat het enkel het onge
wone schouwspel van de bedrijvigheid van Engelsen
en Noord-Duitsers was dat ieder die een ogenblik
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moeilijkheid or tegenslag in zijn zaken ontmoette,
die sombere beschouwingen ontlokte ? Het is in onze
tijd meer dan eens betoogd, maar ten overstaan
van de stellige beweringen van Admiraliteiten en
Staten zelf en bij de afwezigheid van betrouwbaar
of althans overzichtelijk statistisch materiaal, waag
ik het niet mij daarbij aan te sluiten. Ik neem aan
dat de achteruitgang waarachtig was, evenals die
van de industrie, schoon volstrekt niet in die mate.
Maar wel dient herhaald, dat het aan leven en
streven allerminst mangelde. Zodra zich een gun
stige constellatie voordeed, zoals in de tweede helft
van de eeuw zou gebeuren, was de Nederlandse
handel nog volkomen bij machte daar gebruik van
te maken.
De zwakheid van de Hollandse positie in de acht
tiende eeuw was veeleer, dat de staat geheel, onbe
kwaam bleek om naar de eis van de veranderde
omstandigheden te handelen. Wij zagen er een
voorbeeld van in de pogingen om het tarief van
konvooien en licenten te herzien: een met moeite
genomen resolutie in 1725, veel en grondig gedelibereer in 1732 en 1740, maar het resultaat was
volslagen negatief. Voor strijdige belangen liet zich
geen oplossing vinden, en ondertussen duurde niet
alleen de nood van de handel, maar de onmacht van
de oorlogsvloot. Heel de nog zo verbazende wel
vaart, heel de nog steeds de wereld omspannende
economische activiteit van het Noord-Nederlandse
volk bestonden bij de gratie van de internationale
verhoudingen. Hadden die, hetgeen wonder boven
wonder pas tegen het einde van de eeuw gebeurde,
de Republiek een schok toegebracht, dan zou zij
daar heel de eeuw door niet tegen bestand geweest
zijn. Er was in haar toestand iets kunstmatigs. Dat
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geslacht teerde op een positie, waartegen het, poiiiek gesproken, niet meer opgewassen was. Welbeichouwd was het probleem van de Nederlandse
ichttiende eeuw een politiek probleem.
In de crisisjaren onmiddellijk na de vrede van
Utrecht krijgt men weliswaar de indruk van een
vicieuze cirkel, waarin de economische slapte een
schakel vormt. De moeilijkheden van de handel be
lemmeren dan de 'pogingen om uit het financieel
moeras te komen: de burgerij verzette ziph luidkeels
tegen nieuwe belastingen, de provincies hielden zich
doof als men hen van Generaliteitswege om hun
achterstand maande. En de financiële nood belette
dat men de Admiraliteiten te hulp kwam, zodat
de weerloosheid ter zee voortduurde, en belette in
het algemeen dat men zich door het buitenland liet
respecteren. Maar die economische benauwdheid
was van korte duur. En dan doet men ook
later het nodige niet om de staat zijn weerkracht
en daarmee zijn zekerheid van bewegen temidden
van de andere staten terug te geven. De vraag blijft:
waarom niet?
Was het de volksgeest, Waarin iets ontbrak dat
de zeventiende eeuw haar eigen karakter had helpen
geven, iets in de geest van de regentenstand vooral,
bij wie het lot van de staat nu eenmaal hoofdzakelijk berustte en die zich in de vorige eeuw niet on
waardig betoond had? Enigen van de besten van
die stand, Simon van Slingelandt in het bizonder,
trachtten gedaan te krijgen dat men de hand zou
slaan aan een verbetering van het mechanisme van
de staatsregeling. Daar, in verhoudingen die men
zelf vermocht te veranderen, lag voor hen de bron
van alle ellende.
Ook de buitenlandse diplomatie zag het zo in.
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w y noorden 1 ownshend zelfs in de geprikkeldste
stemming van „een rijk en machtig volk” gewagen.
In de internationale politiek gingen de Staten dan
ook bij voortduring gelijk op met de grote mogend
heden. In al de belangrijke Europese bondgenoot
schappen — eerst dat om samen met Frankrijk de
vrede van Utrecht te verzekeren, dan dat om de
Keizer en Spanje gezamenlijk te weerstaan, einde
lijk, na de regeling van het geschil over de Compag
nie van Oostende, in het verbond van Wenen dat
het Oud Systeem herstelde, liet men de Republiek
meedoen, haar langzaamheid en haar aarzelingen
verdragende omdat men haar inzinking als iets
tijdelijks beschouwde. Ongetwijfeld waren de
Engelsen geneigd een orangistische restauratie als het
enige doeltreffende geneesmiddel voor de onmoge
lijke regeringsvorm te beschouwen, trouwens ook
Slingelandt ging met die gedachte om al was zij,
zoals wij zien zullen, voor hem geen hoofdzaak,
maar in zover kwamen in ieder geval de inzichten
overeen, dat ook hij van een verbetering van de
bestuursmethoden herstel van de oude daadkracht
hoopte.
Fr ontbrak ook waarlijk aan de organisatie van
de staat genoeg, en zelfs was het niet onjuist gezien,
dat alle verbetering précair moest blijven, zolang de
ergste gebreken daaruit niet waren verwijderd. Met
de verwijzing naar wat vroeger onder diezelfde
constitutie gedaan was, is niet alles gezegd. Onder
hetzelfde uiterlijk hadden de slechtste tradities zich
het sterkst ontwikkeld, en juist een tijd van tegenspoed en geldverlegenheid zoals men nu beleefde,
bracht al de ongunstigste trekken in het regeringsste‘Jel van de Republiek naar voren: dan toch was
er de meeste aanleiding tot de obstructie van vrees-
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achtigen en baatzuchtigen, en de voornaamste zwak
heid van de constitutie was dat zij daaraan zo vrij
SP Om de krachten van kennis en kapitaal, levend
in die kleine, hoog ontwikkelde gemeenschap, met
haar machtige tradities van arbeid en orde, niet
enkel op te voeren maar te richten, en vooral om ze
in een snel veranderende wereld veilig te stellen, was
het nodig vóór alles het proces van constitutionele
verwording te stuiten. ^Vant in die vast samen
hangende, zichzelf vreedzaam regelende maatschap
pij was de staat aan het ontbinden. Maar om die
regeringloosheid te doen ophouden was meer nodig
dan het klaar inzicht en de goede wil van enkelen —
of zelfs van velen.
b. Van Slingelandt’s hervormingsplannen.
De meest indrukwekkende poging tot hervor
ming, en tevens de jammerlijkste mislukking, was
de Grote Vergadering van 1716—7- De eigen
machtige troepenafdankingen, de onmogelijkheid
om de gewesten hun consenten te doen opbrengen,
dat alles schokte goede patriotten, die zich tot een
beschouwing van het belang der ganse Unie konden
verheffen. Zij aarzelden niet te zeggen dat de Unie
met volslagen ontbinding bedreigd werd. Het was
in het bizonder de graaf van Rechteren (een man
die in de crisis van de oorlog in 1712 een kloeke
schoon een ver van gelukkige rol gespeeld had), die
zijn Staten van Overijsel bewoog tot een voorstel
aan „de bondgenoten” om samen te komen, mm of
meer op het voorbeeld van 1651, ten einde tót meer
^eenheid te geraken.
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Sedert enige tijd (schreven de Overgselaars) behandelen de
bondgenoten, zowel in het stuk van de aparte cassatiën als
in andere stukken, de zaken der Unie zodanig naar hun goed
vinden en bizondere belangen, alsof er geen Unie meer was.

_ De uitnodiging vond algemeen instemming, maar
die instemming met nobele sentimenten betekende
nog niet dat de onderscheiden Provinciale Staten be
reid waren de buitengewone vergadering uit te
rusten met de volledige volmachten, zonder welké,
zoals de Raad van State aanstonds opmerkte, haar
beraadslagingen weinig zouden kunnen uitrichten.
De vergadering die 15 November in de Treves-zaal
door Van Rechteren met een trouwhartige toespraak
geopend werd — na het gewone langdradige en dan
nog vruchteloze heen en weer geschrijf, en vooreerst
niet eens voltallig, omdat de stad Groningen en haar
Ommelanden juist dit ogenblik uitgezocht hadden
voor een van hun grote twisten, waardoor die pro
vincie zo dikwijls buiten mogelijkheid van alle actie
geraakte —; die tweede Grote Vergadering was van
rïf. aanvan2 af gebonden door dezelfde gebreken die
zij zou hebben moeten verbeteren.
Deze Vergadering vond zich in een heel verschil
lende situatie, stond ook voor een heel andere taak
dan de eerste. Toen had Holland een krachtig
initiatief genomen en krachtige leiding gegeven om
bet stelsel van provinciale soevereiniteit te vestigen,
waarvan het lange tijd, ook uit het oogpunt van
,het algemene lieve vaderland”, een succes had
(veten te maken. Nu bedreigde datzelfde stelsel, tot
n zijn uiterste consequenties doorgevoerd, de staat
(als het nog een staat mocht heten) met ondergang;
vervorming kon nu niets anders zijn dan reactie
egen het werk van 1651. Holland’s eigen belang
verd door de situatie zoals die gegroeid was, niet
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meer gediend; toch vond de hervormingspartij bij
e ontmoedigde en verbijsterde Heinsius weinig
teun. Van Rechteren’s Overijsel was niet machtig
;enoeg om de rol over te nemen. De eigenlijke
eiding kwam bij de hoge Generaliteitsambtenaren,
vier natuurlijke functie het mocht heten de bedreigle Generaliteitsgedachte voor te staan.
Het ongeluk was, dat zij en hun colleges, de
laad van State en zijn Secretaris, de Thesaurier
ran de Unie en de Rekenkamer, weinig meer dan
:en gedachte vertegenwoordigden. Als men wil ge
voelen, hoe het de Generaliteit aan een eigen subitantie, aan een afzonderlijk bestaan en macht,
ontbrak, dan merke men op hoe weinig practische
metekenis haar bankroet in 17*5 had. Zeker, het
«vas een erge zaak, het veroorzaakte ook binnens
lands bij de houders van Unie-obligatiën veel ge
mor, en het was een slag voor het aanzien van de
Republiek. Maar het politiek en maatschappelijk
leven leed toch geen zware schok; de Generaliteitsfinanciën dienden maar voor een heel beperkt getal
van zaken, de meeste Generaliteitsaangelegenheden
werden niet uit een centrale kas bekostigd, maar
waren aan de zorg van bizondere provinciën toe
vertrouwd. Al wat: de Generaliteitsambtenaren
thans doen kónden, was dus waarschuwen, ver
manen, en de middelen tot herstel aangeven. Dat
deden zij, dat deed in het bizonder Slingelandt als
penvoerder van de Raad van State met bewonde
renswaardige kracht en helderheid.
Zijn nota’s zouden, met andere verhandelingen
van zijn hand, in afschriften door opeenvolgende
geslachten van regenten (die toch alle even hard
leers bleven) ijverig gelezen worden, tot zij in 1784
in boekvorm verschenen. Uit zijn geweldige be-
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lezenheid in de oude staatsresoiuties wees van
Slingelandt erin aan, hoe weinig „de voorouders
(want met hun „wijsheid” zocht ook hij zijn voor
stellen te dekken) een toestand gewild of voorzien
hadden, waarbij er geen „uitkomst” was, als „de
bondgenoten” het niet eens konden worden over
zaken „waarin geen overstemming plaats heeft”
(d.w.z., waarin slechts met algemene stemmen be
sloten mag worden); waarbij executie tegen provin
cies die in gebreke bleven hun zelf-geconsenteerde
quote op te brengen, volslagen in onbruik geraakt
was; waarbij het bestuur berustte in handen van
„een vergadering van gedeputeerden besognerende
zonder gemene instructie, zonder gemenen eed, en
zonder genoegzame autoriteit” — de Staten-Generaal — in plaats van bij een eminent hoofd met raad
of althans bij een regeringsraad. Nooit was het ont
breken van een waarachtige centrale regering met
zo’n scherp inzicht aan het licht gesteld; nooit ook
had het zich in de praktijk zo naakt vertoond. Alle
drie de aangeduide hoofdpunten sloeg Slingelandt
voor in overeenstemming met vroegere gebruiken of
ontwerpen te verbeteren.
Maar dat vereiste van de provincies dat zij uit
eigen wil iets van hun vrijheid, van hun volstrekte
soevereiniteit zouden opgeven.
Misschien zullen enige van de voorgeslage remediën aan
iemand onaannemelijk schijnen, omdat ze zouden de Provin
ciën, en de leden van dien, brengen in meerder dependentie
van malkander, als ze jegenwoordig zijn, en dienvolgens de
Vrijheid zouden krenken. Maar die bezwangerd is met dier
gelijke zwarigheden, moet meteen bedenken, wat van beiden
beter is, de Staat te Jaten verloren gaan, of remediën te ge
bruiken tot haar (zijn) behoudenis, die de Vrijheid enigszins
bepalen. Om te zwijgen dat het interest van de regenten maar
te veel schuilt onder de specieuze naam van voorstand van de
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Vrijheid en haar (hun) de ogen doet sluiten voor de onheilen,
die geschapen zijn te volgen uit de jegenwoordige licentie. De»
voorouders, die goed en bloed opgezet hebben voor de Vrij
heid, begrepen nochtans, dat de Vrijheid haar palen heeft, en
dat niets schadelijker is aan de Vrijheid als de Vrijheid zelve,
wanneer ze buiten die palen gaat . . . Want wat heeft men
anders te wachten, zo de jegenwoordige confusie in de regering
blijft duren, en zo de financiën niet gered worden, die het
onmogelijk is te redden zonder een voorgaand redres in de
regering, als dat de gemeente, gaande gemaakt door het eerste
onverhoopt toeval, en aangezet door mensen die haar voordeel
zoeken in verandering, waaraan het zelden of nooit mankeert,
zal voeren de taal van de voorouders, ,,dat de enigheid, waar
door alle republieken en gemeenschappen meest worden be
houden, gesterkt en bevestigd, niet wel zijn kan bij velen, in
wil en gemoed veeltijds differerende; en dat mitsdien nodig is
dat de regering aan één hoofd en overheid gesteld en bevolen
wierde."

Die welsprekendheid baatte niets. De Raad van
State werd met een zeker wantrouwen buiten de
discussies gesloten door lieden die de chaos waartoe
alles vervallen was ook bejammerden, maar die
zich toch elk aan zijn eigen recht, elk aan zijn eigen
kleine grootheid vastklemden. Zelfs de waarschu
wing met Oranje, anders wel geschikt om de ge
nieters van de volle Vrijheid kippevel te bezorgen,
werkte niets uit; inderdaad was de Oranje van dit
geslacht nog jarenlang een ongevaarlijk kind. Het
enig practisch resultaat van de tweede Grote Ver
gadering was dat, om aan de onhandelbare, of zo
men wil onvermogende, provincies tegemoet te
komen, de sterkte van het leger, tegen de adviezen
iran de Raad van State in, nog aanzienlijk vermin
derd werd: tot op 32.000 man. Kort voor het einde
verzuchtte Van Rechteren:
Het is er zeer verre van daan, dat wij ons langer zouden
lurven flatteren met de aangename hoop van een gelukkigen
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uitslag van de besognes van deze Extraordinaire Vergadering;
maar integendeel moeten wij met verbaasdheid (ontsteltenis)
en uiterste smart onzer ziel verklaren, dat wij de Republiek
verloren achten, indien op dien voet langer wordt voortge
varen.

Slingelandt bleef nog jarenlang onverdroten de
noodzakelijkheid van constitutionele hervormingen
bepleiten. Dat hem in 1720 het Raadpensionaris
schap ontging, was zeker niet enkel in het alge
meen aan de vrees voor zijn al te ongewone be
kwaamheid (of voor zijn ongemakkelijk karakter,
vooral als de jicht hem plaagde) te wijten, maar
ook in het bizonder aan de bezorgdheid die zijn
principiële kritiek op de instellingen van de staat
inboezemde. Maar toen men hem bij een nieuwe
vacature in 1727 om zijn aanzien in Europa toch
slecht missen kon, legde ook hij zich bij het onver
mijdelijke neer en gaf, in ruil voor het beleid van de
practische politiek dat hem als Raadpensionaris van
Holland zou toevallen, ondershands de belofte dat
hij niet trachten zou het stadhouderschap weer in
te voeren (de meerderjarigheid van de jonge Prins
in Friesland was toen niet ver meer). Zeker vormde
het stadhouderschap geen stellig of onmisbaar deel
van Slingelandt’s programma; hij had er zich nooit
onvoorwaardelijk voor uitgesproken; hij wist, en
had gezegd, hoe slecht de stadhouderlijke macht
dikwijls gebruikt was, en ook hoe moeilijk zij aan
beperkingen te binden zou zijn. Niettemin gaf hij
met deze belofte zijn hervormersvrijheid op. En
tegelijk ziet men hem al dadelijk aan de praktijken
deelnemen die de hervormer een gruwel waren: om
voor zijn benoeming de hulp van de Gorkumse
burgemeester Van Hoey en diens over andere steden
vertakte aanhang te verkrijgen zegt hij die voor de
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diplomatie niet in de wieg gelegde stadsbaas de gezantschapspost in Parijs toe. Wie zal Van Slingelandt om zijn besluit hard vallen, — hij kon werke
lijk als Raadpensionaris met dat rammelend
werktuig de Republiek in Europa nog iets uitrich
ten —; maar het betekent toch inderdaad, dat ook
hij de reddeloze constitutie aan haar lot overliet.
Die verbetering van het mechanisme, onmisbare
voorwaarde voor elke verbetering, was dus blijven
steken. Maar waarom? Was het toch niet, omdat
de geest van de tijdgenoten tot hervorming niet be
kwaam was? Op hoeveel punten blijkt dat! Een be
sef dat hervormingen nodig waren, ontbrak al even
min als het vermogen om fraaie plannen te ontwer
pen. Wij zagen het in het geval van handel en
tarieven-politiek; als nog een voorbeeld vermeld ik
pogingen in enkele provincies ondernomen om in het
verwarde en tegenstrijdige, onvolledige en verbrok
kelde recht wat orde en eenheid te brengen, pogingen
die alle in de moeilijkheden bleven steken; en wij
zullen nog zien, hoe grote plannen aan de benoeming
van Van Imhoff tot Goevemeur-Generaal verbon
den werden, en hoe weinig ook daar van terecht
kwam.
Was welbeschouwd het hele probleem er niet
een van de geest? Op aangrijpende wijze schetst
Willem van Haren het in de voorrede tot zijn
heldendicht Friso, dat in 1741 verscheen, als hij
tegenover het ideale gemenebest Rome er een stélde,
waarin, de eigenbaat ten troon zittende, de wetten gedurig
ten voordeel der machtigsten wierden geschonden; daar de
hoge regering slap en veracht was, zodat men bijna niet wist
of er ene regering was; daar de regeerders, van hunne jeugd
af aan in de diepste onwetendheid opgevoed, hunne besmette
en verwijfde zinnen alleen op pracht en overdaad scherpten,
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geleerdheid en kunsten verwaarlozende, ja spottende in het
openbaar met hen die de orde, wet, en oude eenvoudigheid
en oprechtheid trachteden voor te staan en te doen zege
pralen . . .; daar gene straf meer voor het kwade, gene beloning
meer voor het goede, en gene achting meer dan voor schatten en
rijkdommen was: daar men brave, ervarene, verstandige en
edelmoedige lieden terughield of, uit jaloezie, in hunne voor
nemens tegenging, terwijl onwetende, onbekwame, onverstan
dige, lafhartige en onervarene bloedverwanten met de hoge
ere-ambten wierden bekleed; eindelijk, daar het enigen vrij
stond, hetzij door waanwijsheid, hetzij door eigenbelang, alle
heilzame besluiten te doen vervallen of in verwarring te
brengen.

Binnen Slingelandt’s gezichtskring viel uit de aard
van zijn functie alleen de bewerktuiging der Unie,
en ook van de provincie Holland, die het leven van
de staat als zodanig en in zijn verkeer met andere
staten dienen moest. Misschien is dat mee een ver
klaring van de onvruchtbaarheid van zijn hervormerswerk. Om met de geest van zijn mede-regenten
te worstelen, had hij dieper in het inwendig politiek
en maatschappelijk leven moeten kunnen gaan. Ik
wil in ieder geval trachten die geest nog nader te
komen en nagaan hoe zich de Vrijheid in, deze
jaren van binnen vertoonde.
c. De oligarchie en de gemeente.
Volgens de voorstanders was het (behalve toen
zij onder de verse indruk van de Utrechtse teleur
stelling verkeerden misschien) een hemel op aarde.
Of — laaf mij billijk zijn: de voornaamste lof
redenaar, Lieven de Beaufort, erkent in zijn lijvige
Verhandeling van de Vrij heit in den Burgerstaat
(1737) dat het „geen ingebeelde republiek van
Plato is, geen volmaaktheid, die immers onder
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zondige mensen niet gevonden wordt.” Maar wat er
op aan te merken valt, ligt aan hen, niet aan de in
stellingen. Worden die niet in de vrienden en bond
genoten betamende geest van toegevendheid en
redelijkheid toegepast, maar met mistrouwen, na
ijver, stijfzinnigheid, eigengerechtigheid, dan, ja
dan zullen er menigvuldige gebreken en zwarig
heden volgen; maar inderdaad (en het klinkt alsof
de schrijver hier tegen Slingelandt’s zwartgallige be
schouwingen ingaat):
zijn die zo groot noch gevaarlijk niet, dat dezelve een merke
lijk nadeel, veel min de ondergang van onze Republiek konnen
veroorzaken.

Nergens is beter of gelukkiger stelsel te vinden
dan „onze Staatsgewijze regering”. Zij is de ver
wezenlijking van de Vrijheid, welker tegendeel is:
De onbepaalde ofte willekeurige oppermacht der koningen
en vorsten, dat is eigentlijk de slavernij, het uiterste van alle
kwalen en rampen, daar het menselijk geslacht in kan vervallen.

De oorlogen waar Europa onder lijdt, om welke
helaas ook de burger der Nederlandse Republiek
zoveel belastingen moet opbrengen, zijn het werk
dier onbeperkte heersers; — verklaarde Lodewijk XIV in 1672 de Staten de oorlog niet omdat
zijn „glorie” gekrenkt was? „een schrikkelijke zaak
voor de onderdanen”; — rechtsonzekerheid ken
merkt hun bewind; — bij ons toch geen buitenge
wone rechtbanken of „gedelegeerde rechters” (be
halve toen een Stadhouder de Vrijheid'belaagde),
bij ons geen „lettres de cachet” (behalve — en deze
bedenking is lastiger — dat stadsregeringen hun
onderdanen zonder vorm van proces kunnen uit
wijzen; maar zij doen het zelden, het is geen vol-
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ledige ballingschap, er bestaat beroep op de Staten;
en. .. ook dat wolkje is van het aangezicht der
zon verdreven!). Vrijheid dus: en dat niet alleen
door de ongekrenkte heerschappij van het recht,
maar ook politiek op de meest volledige wijze.
Het uitstekenst deel van de Vrijheid, te weten het recht
van het volk tot de oppermacht en hoge regering van het land,
wordt in deze Staatsgewijze regering in alle zijn volheid, zuiver
en onvermengd, gevonden.

Wie twijfelen mocht, luistere naar het volgend
betoog:
Want óf het wel waar is, dat het gehele volk met de zaken
van staat en hoge regering niet en wordt gemoeid, ... zo be
rust echter de gantse oppermacht in den boezem van het volk,
wordt uit naam van het volk geoefend, en bestaat in het volk.
De Hoge Vergadering van de Staten verbeeldt het gantse
lichaam van het volk, de Ridderschap ofte beschreven Edelen
verbeelden aldaar den adel in ’t gemeen, en de Vroedschappen
van de steden, ofte derzelven Afgezonde, ieder de Gemeinte
van haar stad; waardoor het volk zijn deel in de hoge regering
heeft, en waardoor de oppermacht eigentlijk in den boezem
van het volk berust, en is zo wd daaraan eigen, als eertijds
aan het Roomse volk. Want de Vroedschappen van de steden
zijn eigentlijk de notabele ofte voornaamste uit de Gemeinte
en Burgerij. Nu is de staat van Vroedschap niet erfelijk, maar
verkiesbaar, en een iegelijk van het Volk ofte Burgerij, daartoe
gewettigd zijnde, en de vereiste bekwaamheden hebbende, kan
daartoe worden verkozen, zulks (zodat) de burgerij alhier
niet, gelijk als tot Venetiën en Genua, uit de regering wordt
gesloten. Derhalven blijkt hieruit, dat de oppermacht van den
staat eigentlijk in het lichaam van het volk bestaat, en dat de
burgerij alhier geen reden heeft om zich te beklagen, dat dezelve
uit het bestier van de Hoge Regering wordt gesloten en geen
raad noch stem in zaken van staat wordt gevraagd . .. (Eerder
had hg al geschreven, — en herinnerde er toen meteen aan dat
tot „de vereiste bekwaamheden*' behoorde dat men de Gerefor
meerde godsdienst toegedaan was, een beperking die hg wenste
te bestendigen —:) Alle burgers en inboorlingen werden
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(worden) tot de regering en ambten toegelaten; is er iemand
onder haar, die wegens zijn verstand, goederen ofte anderszins,
meint dat hij daartoe nut en dienstig zal wezen, de weg staat
voor hem open, en hij mag door wettige middelen daarna
staan, en zijn dienst daartoe aanbieden . . . Voor luiden van
een verheven geest, van eer, deugd en verstand, is er een schone
loopbaan bereid om tot de eerambten van de Republiek, ieder
na zijn zin en bekwaamheid, gevorderd te worden, en daar is
overvloedige stoffe om een wettige en bepaalde eerzucht te
voldoen.

Naief, zal men zeggen. Maar waarlijk, het ver
dient een minder vriendelijk woord. De heer De
Beaufort was lid van de vroedschap van Tholen,
en ajs zodanig in alle geheimen der regering inge
wijd. Hij moest zo goed weten als iemand, dat
overal de vrijheid van verkiezing en benoeming
door correspondenties weggewerkt was. Het begin
sel daarvan was steeds hetzelfde. Benoemingen
welke van de openbare lichamen afhingen, zowel
tot grote en kleine ambten als tot de posten die de
regenten zelf bekleedden, werden om disputen te
vermijden bij toerbeurt aan de verschillende leden
toegewezen. Maar tegelijk werd, waar het kon, een
minderheid van dat recht en voordeel uitgesloten,
opdat de overblijvenden elk een zoveel te groter deel
zouden genieten. Er zijn contracten bewaard van correspondentiën, „vriendschappen” of „harmonieën”
tussen regenten van steden in haast alle provincies
der Republiek, tussen steden van een gewest onder
ling over de verdeling der provinciale ambten,
tussen de leden van Admiraliteitscolleges, tussen
Bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie, tus
sen leden van kerkeraden. Zelfs de Raad van State
moest in 1734, overwegende hoezeer het onderling
vertrouwen verstoord werd „door correspondentiën tussen particuliere leden met uitsluiting van

DE UEIGAKCHIE EN DE GEMEENTE

313
anderen over de bestelling der commissiën en amb
ten van de R.aad dependerende”, besluiten dat zulke
overeenkomsten „van nu af aan” „afgegaan en gerenuncieerd” zouden wezen; zelfs hij wist echter
niet beter te doen dan de vergeving tot de meeste
ambten bij loting onder de leden te laten verlenen;
waar men zich tegen verweren wilde was slechts de
„uitsluitinge van anderen”. Ook aan een contract
als het instrumentum pacis van 1708, dat een eind
moest maken aan onenigheden in Zeeland over be
noeming tot provinciale ambten en posten, namen
alle zes de steden deel. Op de meest minutieuze
wijze werd daarin bepaald, hoe elke stad haar deel
zou hebben, een methode die, bedoeld om overmachtige invloed in toom te houden, er voortreffe
lijk op berekend was om de middelmaat te bescher
men tegen uitblinkende bekwaamheid of geschikt
heid.
Maar in de stedelijke contracten was de uitslui
ting van een minderheid haast altijd een voornaam
doel. In Tholen —* om tot De Beaufort’s stadje
nog eens terug te keren — bestond sedert 1724 een
nieuwe „vriendschap” — en hij was er lid van! —,
die maar tien van de vijftien vroedschappen of
raadsleden omvatte; er waren dan bovendien nog
drie „losse” schepenen, dat wil zeggen drie van de
schepenen behoorden niet, of nog niet, tot de
vroedschap. Het contract dier vriendschap bevatte
bepalingen, die het hierboven gezegde goed illustre
ren: zo bijvoorbeeld beloofden de leden elkaar in
hun
Eer
ambten te handhaven en een iegelijk op zijn tijd te
zullen helpen toebrengen en confereren zodanige ambten als aan
hem op zijn toerbeurte ingevolge het reglement (het reglement
Vün de vriendschap wel te verstaan) zouden competeren:
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Zo werd vastgesteld, dat de twee burgemeestersalaatsen maar onder vier heren rondgaan zouden.
Vlaar bovendien bevatte dat contract de volgende
irtikelen die doen zien, hoe het toeging bij de aan
vulling der magistratuur zelf, wie in aanmerking
kwamen voor de raadszetel of de schepenbank:
8. Het getal van de schepenen uit de burgerije of die geen
raden zijn (de ,,losse11 schepenen dus) zal voortaan niet mogen
excederen het getal van drie . . . (behalve) alleen wanneer een
vader voor zijn zoon of schoonzoon en een broeder voor een
broeder kwam te spreken . . .
10.
De kinders van regenten zullen altijd in favorabele
recommandatie worden gehouden, zowel in het leven van haar
ouders als naar haar dood ... En is vervolgens verstaan, dat
een regentezoon, schoon dat er losse schepenen mochten zijn,
die van oudere aanstellinge waren als hij, in successie van de
vacante raadsplaats van zijn vader, tzij bij desistit, avancement
of overlijden, vóór alle andere zal geprefereerd zijn . . .

Als men de schrijver van De Vrijheid m den
Burgerstaat zijn naam onder zulk een afspraak
zetten ziet, wordt al zijn fraais over „niet erfelijk,
maar verkiesbaar”, over „een verheven geest, eer,
deugd en verstand” als paspoort tot „een schone
loopbaan”, onbeschaamde schijnheiligheid.
L. de Beaufort stierf in 1730. Zijn boek werd
door de zorgen van zijn zoon Pieter Bernard in
1737 uitgegeven. Die zoon werd zelf lid van de
Tholense raad, en natuurlijk van de vriendschap,
die toen veertien leden telde, zodat er vier heren
„onderlagen”. Door een nota van zijn eigen hand
weten wij wat een ontstellende „omwenteling
hemzelf in 1740 „onder” bracht.
De verhoudingen binnen de vriendschap waren
ver van vriendschappelijk. De Beaufort had een
hekel aan burgemeester Turcq, het machtige hoofd
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van een onderling door huwelijken verbonden
groep. Daar kwam nu een jong, bekwaam en eerzuchtig advokaat van buiten, Mollerus, die een
Tholense trouwde om daar in de raad te raken;
inderdaad mikte hij hoger: binnenkort kreeg de
stad volgens haar contract met de andere Zeeuwse
steden de begeving voor een plaats in de Hoge Raad,
en Mollerus rekende erop dat uit het kleine stadje
niemand hem, als hij maar eenmaal vroedschap was,
die plaats zou betwisten. Helaas begeerde haar on
verwachts een ander lid, en volgens het vriendschapscontract moest die als oudere voorgaan.
Mollerus had zich echter bij de groep van Turck
ingewerkt en die, met hun zevenen, verbraken nu
het vriendschapscontract en maakten een nieuwe
overeenkomst met de vier tot dusver uitgesloten
heren. Dat geschiedde (ofschoon natuurlijk na stille
voorbereiding) heel plotseling, nadat het besluit om
van stadswege Mollerus’ mededinger voor te stellen
reeds genomen was. Maar zeven en vier was elf; de
nieuwe correspondentie Was baas, het besluit werd
vernietigd — zelfs uit het resolutieboek geschrapt!
— en er waren nu zeven onderliggende heren. P. B.
de Beaufort behoorde ertoe, en terwijl Mollerus
raadsheer in Den Haag werd, stiet hèm de over
macht buiten alles.
Merkwaardig is nu de reactie van deze man. Niet
zozeer dat hij razend was op Turck en Mollerus
(van de eerste schrijft hij: „dien heer is zo gewend
ichoelje-stukken te doen, dat ik waarlijk geloof dat
aij beschaamd zou werden, als (hij) een eerlijke
laad deed ; van de tweede: „wiens weerga om
tssurant te liegen niet bekend is.”) Maar wat opzalt is dat hij, na jarenlang van een contract gejrofiteerd en aan het kleingeestigste en baatzuch-
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tigste kleinestadsgekuip meegedaan te hebben, nu
hij zelf uitgestoten wordt, ziedt van verontwaardi
ging en schrijft alsof het hem aangedane onrecht
de grondvesten van de staat en van de samenleving
doet schudden!
Evenwel durven deze luiden nog al republikeins genaamd
iverden, maar voorzeker is het land en onderdanen, te beklagen,
tgeen van zodanige zich dus noemende republikeins moet geregeerd werden!

Ja zelfs toont hij zich ontzet omdat Mollerus
op het stadhuis
Van een contract van vrundschap reppen durfde, dewyle hij niet
ignoreerde, dat bij een resolutie van de Staten van Zeeland )
alle hoegenaamde contracten zeer ernstig waren verboden . . .
(En hij bestuit:) Schoon al dikwijls omwentelingen in rege
ringen voorvallen en vele zaken geschieden die met de justitie
en billijkheid niet overeenkomen, gelove ik niet, dat een
exempel te vinden is van het breken van zo een formele reso
lutie; en 'tgeen nog erger is, dat men een resolutie in t register
op zo een wijze uitschrapt. Maar zij hebben niet gewild, dat
zo fraai een behandeling ter kennisse van de naarkomelingschap
zou komen!

Als ik het de moeite waard heb gevonden de „na
komelingschap” zo uitvoerig aan dit geval te her
inneren, is het niet omdat ik het zo gewichtig vind
als de nota-schrijver, maar omdat hij onbewust in
zichzelf de regentengeest van zijn tijdvak zo treffend
vertoont. Aan de oprechtheid van zijn verontwaar
diging valt zo weinig te twijfelen, dat ik haast de
qualificatie „schijnheilig”, die ik op zijn vader toe
paste, zou terugnemen. De regenten hadden zich
voor hun eigen kringetje en zijn voorrechten een
ohilosophie ontwikkeld, die met de grote werkelyk»1 Resolutie van 23 Jan. 1673. zie deel II, blz. 663.
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neid daarbuiten nauwelijks meer verband hield,
maar die hen in staat stelde zich onbezorgd in hun
heerlijkheid te zonnen. Het oligarchisch stelsel, ge
stut en gestijfd door het contract van corresponden
tie, had hen ten langen leste feitelijk van de burgersamenleving gescheiden en hun tot overheersend
belang hun strijd om de baantjes gegeven. Dat was
hun politiek geworden, een politiek waaraan alle
gedachte, alle hoger doel vreemd was, en waar de
gemeente hoegenaamd niets mee uitstaande had. De
contracten hadden wel niet ten gevolge dat die strijd
zich in ,.vriendschap ’ of „harmonie” oploste, in
tegendeel, de intrigues kregen iets bij uitstek venij
nigs: maar zij legden toch (binnen de kring der
geprivilegieerden wel te verstaan) zoveel nadruk op
gelijkberechtiging, op het beginsel van elk zijn beurt
ïn elk zijn deel, dat persoonlijke eminentie zich al
moeilijker kon doen gelden. Zo ging het binnen
ïlke stad tussen de regenten, binnen elke provincie
tussen de steden, binnen de Unie tussen de provin-ies: de onbeduidenden, de kleinen, de onvermogenien, zij maakten allen aanspraak op hun recht, zij
ivaren de gelijken van hun meerderen. De enige
nanier om zich in dat gewriemel van elkaar op
heffende krachten staande te houden was het stelselnatig opbouwen van familieconnecties. Zo hand
haafde zich te Amsterdam, waar de bizondere wijze
ran burgemeesterskeuze aan een kleine groep van
mrgemeesterlijke regenten altijd een ongewone
nacht boven de vroedschap verschaft had, binnen
Ie oligarchie een burgemeesterlijke oligarchie, die
tu werkelijk op een familie-partijtje geleek. Veertig
egenten deden tussen 1696 en 1748 hun intrede in1
iet burgemeesterlijk kringetje te Amsterdam: op
wee of drie uitzonderingen na waren zij allen ver-
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vant aan de Corvers, Hoofts, 1 rips, die de kern
an de hele familiegroep uitmaakten en die ondering ook nauw verzwagerd waren.
Een ontbindende nivellering, ietwat gecorrigeerd
[oor nepotisme, — ziedaar de werkelijkheid die
nen door een kwistig gebruik van het woord Vrijïeid een ideële schijn zocht te geven; waaraan dan
[e scherp aangezette tegenstelling tussen republiek
:n monarchie, met Oranje graag als boeman in die
aatste rol," iets heroïsch moest bijzetten. Inderdaad
varen kostbare Nederlandse tradities, die wij als
itugge privilege-geest en stoer individualisme de
grootheid van vorige geslachten hebben zien helpen
ipbouwen, hier in hun tegendeel verkeerd.
Het ergste was daarbij nog, dat achter die grote
phrase van de Vrijheid de regenten van de regering
meer en meer een zaak van persoonlijk en familieroordeel maakten. Menigvuldig waren de klachten
daarover, en te bitterder omdat de gemeente zelf
onder de depressie en onder de belastingdruk zo
diep gebukt ging.
De belastingdruk, daarover werd aan alle kanten
gejammerd, maar het ergst stak de mensen nog de
overtuiging dat er met de inning geknoeid werd.
Naast de grondbelasting, de verponding, bestond
een menigte van belastingen; in Holland waren
dat meest accijnzen op levensmiddelen; de op
brengst der indirecte belastingen was daar wel 2
maal zo groot als die van de grondbelasting; be
lastingen op het vermogen of op het inkomen wer
den maar bij uitzondering geheven (bij voorbeeld
in 1672 en *73 *1) ; bij belastingen op trouwen en
begraven, dienstboden en karossen, en zo meer,
) Zie deel II, blz. 562.
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kwam het verschil in welstand van de contribuabelen wel in aanmerking; maar, anders dan bijvoor
beeld in Zeeland, liet men toch welbewust het
grootste deel van de staatslasten uit middelen
komen, die de armen naar evenredigheid meer druk
ten dan de rijken. Zolang er werk was en gelegen
heid om te verdienen, werd de openbare mening
hier niet al te zeer door verontrust. Nu er malaise
heerste —- niet voor de eerste maal zeker, maar met
minder uitzicht op herstel dan bij vorige gelegen
heden —, nu juist de werkman en de kleine nering
doende onder de slapte leden, werd het punt van de
belastingen een uitermate gevoelig punt. En dan
was het onverdraaglijk om te zien, wat een groot
deel van het zo bloedig opgebrachte geld niet eens
in de schatkist van de staat terechtkwam.
De „gemene middelen”, niet de verponding,
werden vanouds geheven door pachters. Dit be
tekent dat de verschillende rechten districtsgewijs bij
opbod aan speculanten verkocht werden, die hun
kapitaal vervolgens van de ingezetenen met winst
moesten zien terug te krijgen. Om de mensen te
laten betalen werd „beloerd en verspied”, werden
„listige lagen” geleid en „valstrikken gespanaen”, werden „kraaiers en verklikkers” — „hate
lijke naam” — gebruikt. Maar de winst was dan
ook aanzienlijk. In de schrale jaren na de Utrechtse
rrede hingen de pachters de grote heer uit:
. . . ’s lands kasverkrachters,
Bloedzuigers, eervergeten pachters.
Als borgermeesters breed gehuisd,
Gehoofd (van hof of tuin voorzien) en in den
[staatsie-wagen,
Ten spijt der schamele gemeent,
Van hen geknaagd tot op ’t gebeent,
Na hof en landhuis heengedragen,
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En van de wijze magistraat,
In ’t bijzijn van ’s lands overheden,
Geduld, geliefkoosd en geleden . . .

De haat waarmee de pachters werden beschouwd,
traalde op de magistraat af. Algemeen was de verlenking dat pachters en regenten onder één hoedje
peelden, dat de regenten bij de inzameling ontzien
verden en daarom de pachters overigens hun gang
ieten gaan.
Vdór dezen (klaagt een ander hekeldichter), als er eens een
pachter kwam braveren
Daar Heren stonden, of Ontvangers (openbare ambtenaren
namelijk voor andere belastingen) bij mekaar,
3/as ’t straks (aanstonds): „Men zal dien beest zijn stoutig
heid verleren”.
Maar nou is ’t: „Serviteur, heer pachter, ben je daar.”

Een paar keer werd, onder de indruk van de
nijpende moeilijkheden na de vrede, een plan tot
ngrijpende principiële hervorming voorgedragen.
Twee Rotterdamse kooplieden rekenden uit, dat
beel de rompslomp van accijnzen en indirecte be
lastingen vervangen worden kon door één personele
omslag, van staatswege geïnd, waartoe de inge
zetenen in vermogensklassen ingedeeld behoorden
te worden. Al wat zij bereikten, was dat zij in
burgemeesterskamer ontboden werden en strengelijk
vermaand alle exemplaren van hun deductie over
te leveren.
Voor de gemeente was van zo’n optreden de enig
mogelijke verklaring, dat de regenten zich bij het
pachtstelsel wel bevonden. Het wantrouwen werd
door zoveel andere misbruiken geprikkeld, die alle
de indruk versterkten dat het de regenten maar om
geld en gewin te doen was. Dezen spraken zelf wel
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van de „jouissances , van de „douceurs” der rege
ring. Minder beleefd hadden de pamfletschrijvers
het over „roofzieke eigenbaat”, over „spelen met
eed en plicht”; wat „Vrijheid”! zegt er een
schamper:
maakt men licht zyn beurs ten koste van *t gemeen,
Men doet geen rekening thans aan geduchter machten.
Die thans op t kussen zit, ontmoet de beste dagen
Zjjns levens eerst.
ant zo de stad die niet en geeft.
Hij oogt, hoe rijkelijk men op den Zeeraad 1) leeft,
Den Raad van State, of de stille Rekenkamer,
Die niets verantwoordt dan aan God alleen: bekwamer
„
...
(gemakketijker)
I\.an niets gevonden zijn . . .

m de eerste jaren na de vrede liepen die klachten
zo hoog, dat de Staten-Generaal in 1715 — ook dit
op voorstel van Van Rechteren en volgens het prece
dent van 1651 — een plakkaat tegen het aannemen
van geschenken uitvaardigden, waarop hun eigen
leden en alle Generaliteitsambtenaren een eed moes
ten afleggen. Het land gonsde van geruchten over
amkopen door het buitenland, maar dat was in
werkelijkheid zo erg niet. De anderhalf miljoen
waarmee de Franse gezant zich een partij in de Sta
ten gekocht zou hebben, bestonden maar in de ver
beelding van Van Rechtereö, die zelf, en evenzeer
:en onrechte, verdacht werd van in Oostenrijkse bealing te staan; hoogstens lieten een paar regenten
uch onder min of meer doorschijnende voorwendels betalen om buitenlandse gezanten in te lichten
>ver wat er in hun gewesten in de Hoogmogende
vergadering omging.
Het eigenlijke euvel zat veel dieper, het was dat
) In dc Admiraliteitscolleges.
.vumailUJC JUffl lli.
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men winst zocht te slaan uit de vergeving van ampten. Dat de eden op het plakkaat van 1715 n^
altijd gehouden werden, bleek uit het proces dat
door een vijandige regentenkliek aanhangig gemaakt
werd tegen de Amsterdamse regent Sautijn, die als
Bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie
ambten op het magazijn en schippersplaatsen door
een handlanger had laten verkwanselen. Nog heel
wat meer gevallen hebben tot op onze tijd in de
familiepapieren gesluimerd. De Ommelander jonker
Alberda van Dijksterhuis bijvoorbeeld liet van 1733
tot '35 de hem bij toerbeurt toegevallen Admiraliteitsplaats te Harlingen tegen een kleine consideratie
waarnemen door zijn' stand- en gewest-genoot
Tjarda van Starkenborgh, die op zich nam in alle
bedieningen volgens des anders aanwijzing te be
noemen en deze alle emolumenten over te dragen.
Toen de zes heren van de Groningse deputatie ter
Staten-Generaal in 1728 zagen aankomen, dat zij
weldra aan de beurt zouden komen voor de be
geerde commissie naar Maastricht, spraken zij van
te voren af onder elkander de keus bij loting te ver
richten, met de bepaling dat de uitverkorene de
andere vijf met 500 gulden elk schadeloos stellen
zou; dezelfde Dijksterhuis was de gelukkige en be
taalde zijn collega’s gelijk overeengekomen.
Treffend is ook het geknoei aan de Admirali
teiten; hoe slecht die ook in staat waren (zoals we
gezien hebben) om voor de vloot te zorgen, toch
wisten de heren leden uit hun armoedje nog wat
voor zichzelf te halen. Zij ontzagen zich met be
langrijke ambten (commissaris van de monstering,
boekhouder) aan hun minderjarige zoons te laten
opdragen, die ze dan natuurlijk zo goedkoop mogeliik lieten waarnemen; mindere beambten, zoals een
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commies ter recherche (voor de heffing van kon
vooien en licenten), moesten soms een geregelde
schatting aan de dienstmeid van een Admiraliteitsheer betalen; een neef kreeg van een aanzienlijker
ambtenaar soms de helft van de wedde!
En dat waren dan ongerechtigheden (door een
regent als Bewindhebber van een der Compagnieën,
als lid van een Admiraliteit, als gedeputeerde ter
Staten-Generaal, bedreven) die onder de competen
tie van de Generaliteit vielen. De Generaliteit was er
echter niet waarlijk tegen gewapend; over de instel
ling van het ambt van Generaliteitsfiscaal werd wel
gepraat, maar de heren hadden er zelf te veel van te
vrezen dan dat er ooit iets van komen kon. Kwam
het onder de bestaande regeling tot een klacht, dan
waren er voor een man van invloed en fortuin even
veel middelen van uitstel en ontwijking in de recht
spraak te vinden als tegenwoordig in de Verenigde
Staten. Maar in zijn hoedanigheid van stads- of gewestbestuurder erkende de regent geen enkele in
stantie boven zich, en in de regering van steden en
gewesten woekerde het onkruid, dat men in de
Generaliteit nog wel eens poogde uit te roeien, dan
x>k ongestoord verder, en daarmee de regenteniunk, dat het hun toekwam uit de publieke zaak
winst te slaan.
Groot waren de profijten over het algemeen niet.
Daarvoor moesten er te velen hun deel van hebben.
Vlaar voor een brede stand van kleinestadsregenten
n plattelandsjonkers betekenden zij een geregelde
n onmisbare vermeerdering van inkomsten. De
)mmelander edelen die zich binnen de negen onder:wartieren waarin de drie kwartieren van het ge
lest (buiten de stad) verdeeld waren, aaneensloten
ieten de inkomsten waarop hun correspondenties
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uit emolumenten of verkoop van ambten recht had
den, soms door een vast aangesteld advokaat innen.
De zoeven genoemde Alberda van Dijksterhuis berekende dat hij persoonlijk tussen 1725 «11742
gemiddeld 3500 gulden ’s jaars getrokken had. Dat
is niet buitensporig, en zonder twjjfel waren het de
contracten die een zo goed zakenman en ijverig
politicus beletten om veel meer te maken dan zijn
collega’s. Maar er waren ook vette posten, en na
tuurlijk vooral in het rijke Holland. Daar waren
bijvoorbeeld de postmeesterschappen veel waard.
Over ’t geheel levert het beheer der posterijen,
zoals dat sedert het midden der zeventiende eeuw
onder postmeesters met stedelijk monopolie opge
groeid was, een kras staaltje van het regenten-wan
begrip op dit punt van persoonlijk voordeel. De
inkomsten daaruit, geheel een schepping van het
openbaar gezag, werden door de magistraten opge
streken, die elkaar de postmeesterschappen toekenden om ze door schamel betaalde substituten te laten
waarnemen; burgemeester Jan Six schonk in 1730
zijn pasgeboren zoon als pillegift het dubbel postmeesterschap op Antwerpen, dat 11.000 gulden
’s jaars waard was; en zoiets was volstrekt geen
zeldzaamheid. Dit misbruik stond toch bloot aan
veel kritiek. In Rotterdam, anders geen toonbeeld
van rein bestuur, was al in 1687 besloten de inkom
sten na versterf van de toenmalige bezitter aan de
stad te trekken; pas in 1714 sorteerde dat effect en
het maakte zo’n indruk, dat er in de voorbereidende
besprekingen voor de Grote Vergadering in Holland
ernstig op aangedrongen was om dat voorbeeld
provinciegewijs te volgen: de schatkist van Holland
zou er, werd berekend, twee miljoen s jaars bij
kunnen winnen, en men betoogde zeer terecht dat
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net nier ging om „een der heerlijke rechten van de
hoge overheid, waarover bizondere steden of per
sonen gene bestelling behoorden te hebben”. Maar
die redeneringen vonden geen ingang en de zaak
kwam op de Vergadering zelfs niet ter sprake. In
de meeste andere provincies bestond de misstand
evenzeer, behalve te Utrecht, waar het Rotterdamse
besluit in 1708 nagevolgd was; te Arnhem ver
deelden na 1728 de twaalf schepenen de opbrengst
onder elkaar.
Op soortgelijke wijze werd met alle stedelijke
„ambten en officiën” gehandeld, tot de bescheiden;te toe. De vergeving was door de bank het voor
recht van burgemeesteren: over de kleinere baantjes
iverd bij toerbeurt door één burgemeester geheel
laar zijn goedvinden beschikt. Daar werd op erger
ijke wijze mee geknoeid. Niet alleen begunstigden
lurgemeesters hun dienstboden of afgedankte liefies 1), maar zij eisten soms van de benoemden een
coopsom of aandeel in het salaris; ja vaak benoemlen zij zichzelf of hun kinderen en lieten het ambt
vaarvoor zij het stadsgeld opstreken, door een
chamel betaalde substituut waarnemen. Een bur
gemeester van Rotterdam was zo bode op Amsterlam, het dochtertje van een burgemeester van
jouda stadsvroedvrouw . . .
Hoe is het te verklaren dat de gemeente onder
leze misstanden zo lijdelijk bleef? — misstanden
lie immers aan oude Nederlandse tradities deerlijk te
ort deden, en die dan ook bittere verontwaardiging
pekten. Want tot onlusten of uitbarstingen kwam
iet niet en een dichter kon de „willige slaafgezind'eid, of Holland’s verfoeielijke lafhartigheid” hekeen en schande spreken van „de Batavier”, die zich,
vgi. nel neKeiaicnt mcrvoór, blz. 19.
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iever dan door,één, door veel „tirannen” liet
ringeloren. Maar inderdaad, de heren, die nu zo
auiten en boven de burgerij geraakt waren en naar
>igen welbehagen met de Vrijheid omsprongen, be
schikten over een geduchte maatschappelijke macht.
Evenzeer als hun tirannie gevreesd werd, was hun
gunst begeerlijk. Om te beginnen rustte het recht in
bun handen en niets was moeilijker voor een burger
ian om recht té verkrijgen tegen een regent. Eén ge
bruik leidde in het bizonder tot willekeur: dat was
afkopen van strafvervolging bij een onderhandse
schikking met de schout; de vermenging van justitie
met geldelijke transacties heeft iets bizonder stui
tends, maar dit „composeren” werd zo lang als de
Republiek bestond geduld; hiervan hadden als men
met een inhalige schout te doen kreeg, juist de rijken
te lijden. Maar dan waren er diezelfde stadsbaantjes
— die „ambten en officiën” —, het geknoei waar
mee zo hevig gelaakt werd: die vertegenwoordigden
geweldige invloed. Te Amsterdam was het een in
drukwekkende lijst: 400 makelaars, 36 korenmeters,
36 korenzetters, 370 turfdragers, 176 bierdragers,
283 waagdragers, een 150 schippers, voorts boden,
opzichters, bestellers, boomsluiters, sluiswachters,
en zo voorts, en zo voorts, hadden een burgemees
terlijke aanstelling nodig; en dan waren er commis
sarissen voor dit en voor dat, gildenknechts, kler
ken, secretarissen, predikanten, chirurgijns, profes
soren, ambachtsheren, — kortom, van laag tot hoog
een heirleger. Tegen de ontstemming die burgemeesteren met het misbruiken van hun benoemings
recht wekten, woog op dat zij zich met gunst en
hoop op gunst in alle lagen van hun burgerij cliën
ten vormden, en vooral onder dezelfde kleine
middenstand die overigens de druk der tijden het
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zwaarst voelde, en voor wie naarmate hij die meer
voelde, een stadsbaantje meer betekende.
t Is der regenten nu, en hunner knechten eeuw.

In de eerste jaren na de vrede waren er tenminste
wel denkbeelden van een hervorming der oligarchie
besproken. Ik vermeldde hiervóór het ontwerp tot
afschaffing van de verpachting der belastingen. Een
oud-schepen van Rotterdam, Pieter Verbeek, nam
daar in een pamflet De stemme des volks is de
stemme Gods het denkbeeld van de indeling in ver
mogensklassen uit over, en wel vooral om alle
magistraatspersonen en aspiranten naar die eer in de
hoogste klasse te stellen; zo zou, meende hij, het
gemurmureer van ,,het gemeen'dat de regenten
voor zich en hun families zorgen ten koste van de
noodlijdende burgerij, gestild kunnen worden; ook
wilde hij dat de vroedschapsleden, de feitelijke dra
gers van ’s lands soevereiniteit, zelf niet benoembaar
zijn zouden voor de talrijke goedbetalende posten
waartoe zij benoemden; dit om diezelfde reden,
maar bovendien omdat regenten-ambtenaren geen
vrees voor onderzoek behoeven te hebben: „Wie zal
de Paus in de ban doen?”
Veel radicaler was het plan van een groep mal
contente regenten eveneens te Rotterdam. Er waren
in die stad vrij wat „omwentelingen”, op zijn
Tholens, voorgevallenr In 1704 was er een contract
gevormd door zestien van de vierentwintig raads
leden; het volgend jaar waren er drie van de zestien
uitgestoten en hun plaatsen uit de acht bezet; twee
Tan de drie hadden zich toen tot de Staten van
riolland gewend om heel die correspondentieprakyken (welke hun zo slecht bekomen waren) aan
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te klagen, maar de zaak was in de doofpot gestopt.
Na een jaar of wat kwamen de acht trouwens weer
aan de beurt: zes heren van de zestien raakten nu
buiten. Dezen waren het, „de kleine cabale” zoals
men hen noemde, die in 1715 een plan van bestuurshervorming opstelden. In een fel pamflet
werden zij het volgend jaar gelijk met hun boven
drijvende confraters, alle vierentwintig, als „spelers
met stads- en landswelvaart naar hun eigenbatige
snode belangen”, doorgehaald, en wat hun plan
betrof, smaalt de pamfletschrijver, waren zij een
maal weer tot „het koekdelen” toegelaten, dan zou
den zij de bestaande toestand weer prachtig vinden.
Het ligt inderdaad voor de hand om in dat ontwerp
van een groep uitgeslotenen niets dan een schijn
manoeuvre te willen zien, maar het was niettemin
de kristallisatie van denkbeelden die door heel die
tijd waarden en die, nu nog niet eens maar later,
dynamische kracht zouden ontwikkelen: de bittere
criticus uit de burgerij zelf grondde zijn eigen plan,
dat hij als „raad tegens de verdrukking” aanprees,
eenvoudig op dat van deze regenten.
Het plan van de kleine kabaal ging uit van een
instituut, waarvan de opstellers — overeenkomstig
die eerbied voor het precedent waaraan zelfs her
vormers zich niet onttrekken konden, zoals wij te
Brussel en te Amsterdam en zelfs bij Slingelandt
hebben waargenomen — de naam „wijkburgemeesters”, uit het verleden van Rotterdam hadden
opgediept, maar waarvan het denkbeeld in werke
lijkheid meer door de gemeenslieden van de Overijselse en Gelderse steclen was ingegeven; een merk
waardig bewijs van hoe de onlusten na de dood van
Willem III de aandacht van de Hollanders op de
daar overgebleven resten van de middeleeuwse
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democratie gevestigd hadden. Die wijkburgemeesters, te verkiezen door heel de burgerij, acht per
wijk, uit „de rijkste, vroedste en vreedzaamste van
ieder wijk”, zouden toezicht moeten houden op de
stadsregering. Voorzover men het stelselloos over
tientallen artikelen verspreide plan in werking den
ken kan, zou het in minder dan geen tijd geleid
hebben tot een onoplosbare tegenstelling tussen de
oude regering en een soort onverantwoordelijke
tegenregering van die nieuwe volkstribunen. De
oude regering toch zou zonder de vergadering der
wijkburgemeesters geen stap meer kunnen doen,
vooral niet in geldzaken, ook het benoemingsrecht
zelfs voor de belangrijkste ambten werd haar ont
nomen. En toch, al zouden de wijkburgemeesters
voortaan vacatures in de vroedschap aanvullen,
bleef deze onafzetbaar en bij uitsluiting met het
eigenlijke bestuur belast. Het pamflet van 1716
meld zich mee aan die zo typische naastelkanderstellmg van onderling naijverige machten (daar
kwam dan de burgerkrijgsraad nog bij, welke vol
gens beide plannen van alle vroedschapsinvloed
bevrijd moest worden); zo typisch namelijk voor
onbedreven democratie, die alle macht wantrouwt.
js de hoofdindruk die nablijft van een be
schouwing der democratische en anti-oligarchische
UI^in2cn van dit tijdvak: de onbedrevenheid, het
gebrek aan constructieve zin. De democratische in
stellingen die in de andere gewesten nog voortbe
stonden, inspireerden de plannenmakers, maar die
waren zelf al geheel krachteloos geworden. Wij
zagen dat in het vorig deel voor Friesland »). In
Stad en Lande konden de boeren, die toch ook
>
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binnen de onderkwartieren het stemrecnr Dezaïen,
of de „gezworen gemeente”, door welke jaarlijks
de helft van de raad der stad Groningen zich moest
laten verkiezen, de vorming van een oligarchie met
al de oligarchische misbruiken niet verhinderen, ’t Is
waar dat in de stad correspondenties moeilijk be
staan konden, omdat inderdaad de verkiezing
niet eens door heel de vierentwintig der gezworen
gemeente, maar door vijf vlak tevoren door loting
aangewezen „boonheren —1 een element van on
zekerheid binnenbracht. Maar de verkiezing viel
toch nooit buiten een beperkte kring en de ge
zworenen moesten maanden voor de jaarlijkse ver
kiezingsdag door de zogenaamde keurfeesten, vrij
onthaal in de stadsherberg, in de goede stemming
gebracht worden: een candidatuur voor het raadslidmaatschap kostte zo duizenden. En wat het
platteland betreft, daar waren de onderkwartieren
volledig onder de heerschappij van de jonkers ge
raakt. De stemgerechtigde boeren waren door gunst
of dreigement afhankelijk; op zijn best betekende
hun recht ook voor hen op zekere dagen vrij festijn.
Wat de gemeenslieden in Gelderland en Overijsel
betreft, die aan Holland ten voorbeeld gesteld wer
den, zij waren in hun eigen gewesten al half op
weg om zelf een nieuwe oligarchie te gaan vormen.
De gilden, de schutterijen, de wijkvergaderingen,
waar de hervormers naar omzagen, dat waren alle
kleinburgerlijke groeperingen: regenten of regenten
vrienden wilden bijvoorbeeld wel officier van een
schuttersvendel zijn, maar van gewone dienst koch
ten de gegoeden zich meer en meer door het stellen
van een plaatsvervanger vrij. In het Noorden was
de kleine burgerstand zo min in staat om de poli
tieke ontwikkeling in eigen handen te nemen als
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Agneessens en zijn genoten in het Zuiden. Zo bleef
de oppositie er een van mokken en kankeren, waar
na11 de statige veste der regentenheerschappij nauwelijks trilde laat staan wankelde.
Integendeel, nooit was hun machtsbewustzijn
rustiger geweest. Zij toonden het niet enkel in de
koelbloedigheid waarmee zij hun positie ten eigen
bate gebruikten, zij veroorloofden zich tegenover
bun burgers ook een hooghartige en laatdunkende
toon, als in de Nederlanden zelden gehoord was.
Niet alleen zijzelf, hun hele familie begon, en niet
illeen op het stadhuis maar in de dagelijkse maat
schappelijke omgang, aanspraak op vertoon van
'erbied te maken; in strijd met de oude en diepgevortelde gedachte dat het overheidsambt aan de
louder zuiver persoonlijk gedelegeerd was, dat er
ran erfrecht zomin als van uitsluiting door geboorte
prake zijn kon. Wij hoorden hoe stellig zelfs De
ieaufort op dat punt was; evenals deze was Van
:ffen, wiens Hollandsche Spectator zo’n prachtig
leeld van het tijdvak geeft, een overtuigd voortander van het bestaande systeem en een prediker
an ,,gehoorzaamheid” als eerste plicht der „onder
enen ; maar ook Van Effen ergerde zich aan de
anmatiging der regentenzoontjes, die (wij hoorden
'an Haren 1)) bovendien van hun gebruikelijk ge
worden rechtenstudie nu zo weinig ernst maakten.
J<&rcn aan dc academie werden verkwist \ zij
enden immers niet eens genoeg Latijn om de ’col:ges te volgen; daarover liet zich ook Professor
uirman met vinnigheid uit, en niet minder over
ijn collega’s die de meesterstitel feitelijk te koop
elden. In de regel echter werden de heren ommervoor, blz. 307.

332

DE REPUBLIEK ONDER DE VREDE

geven met onderdanigheidsbetuigingen en strijkages,
werden nagelopen en geflikflooid, lieten zich flik
flooien door afhangelingen en huispoëten, dat het
een aard had. Nooit hadden de regenten een hoger
borst gezet of zich meer laten voorstaan op hun
aandeel in de soevereine macht, dan in deze dagen
dat de staat onder hun beleid zo n treurig figuur
maakte. Hoor hoe Claas Bruin, door wie in het
befaamde plaatwerk De zegepralende Vecht de Am
sterdamse kooplieden hun lusthuizen lieten ver
heerlijken (1719), de kale heersertjes schamper
beneden hen stelt:
Dus vorstlijk kan een koopheer leven
Door ’s hemels zegen, zorg en vlijt:
Dit alles kan de handel geven
In weerwil van de bitse nijd.
Gij kiene Prinsen, die uw zalen
Ten roof aan d’armoe geven moet,
Laat af van al uw ijdel pralen:
De waereldstad aan d’Amstelvloed,
Hoe wonderlijk 't u klinkt in d oren,
Teelt koningen op schrijfkantoren.

Niet enkel de hoogmoed treft hier, maar dat die
hoogmoed naaktelijk op rijkdom rustte. Van Effen
wist het wel:
In Holland is, meer dan elders, al wat achtbaar en loffelijk
is, aan het denkbeeld van den rijkdom vastgemaakt.

Herhaaldelijk klinkt die klacht (ook hier herin
ner ik aan Van Haren) van de betere geesten der
eeuw, van wie met een hoge intellectuele standaard
of met een vernieuwend zedelijk ideaal tot dat ge
slacht kwamen. Zij gold heel de samenleving, hoog
en laag, schrijvers en predikanten, bezitters en die
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het hoopten te worden, maar de regenten, en in ’t
bizonder de grote-stadsregenten, waren om zo te
zeggen de leiders van die reidans ter ere van Mam
mon; op hen drukt onvermijdelijk de last van dat
verwijt het zwaarst. Onvermijdelijk — en terecht.
Niet dat er, als men op de individuen let, geen
goede regenten meer waren. De historici zijn soms
geneigd heel de regentenstand in dit tijdvak naar de
ongunstigste typen af te meten: door een fatale
werking van het oligarchisch beginsel lijken dan al
de onaangename trekken die hen in de zeventiendeeeuwse verschijningsvorm al zo troffen, nog ver
scherpt. De onaangename typen zijn er. Belachelijke
stadspotentaatjes, harteloze misbruikers zelfs van
hun macht' ten koste van weerloze „onderdanen”,
zelfzuchtige knoeiers met de hun toevertrouwde
algemene belangen — zo kan men in veel gevallen
regenten naar waarheid schetsen. Neem als voor
beeld van de eerste soort (zo de Tholense heren niet
genoeg mochten zijn) de Gorcumse burgemeester
Van Bleiswijk, wiens onbeschaamd kuipen en
!cbrapen onder het systeem der Vrijheid, zowel als
zijn ijverig kruipen voor de Stadhouder zodra er
veer een was, door Jorissen’s uitgave van zijn papie
ren algemeen bekend is geworden; van de tweede
joort de Amsterdamse burgemeester De Haze de
jeorgio, een schatrijk man (ruim twee van zijn
Irie miljoenen had hij tussen twee haakjes in
engelse fondsen belegd), wiens bastaard, die hem
astig viel, van zijn papieren beroofd, gegeseld en
n het rasphuis opgesloten werd. In de derde rol kan
nen alle Generaliteitscolleges zien optreden, — de
>taten-Generaal zelf bijvoorbeeld als zij bij officiers>enoemingen enkel op neefjes of vrindjes stemden,
Ie Bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie als
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zij hun monopolie handhaafden zonder er net voae
profijt van te kunnen trekken, tot schade van de
uitgesloten handelsstand.
Maar het zou al heel onbillijk zijn, als men
meende dat die generatie, al ademde zij de atmosfeer
der misbruiken die ik geschetst heb in, daarom alle
eer en plicht vergeten had en tot het goede onbe
kwaam was. Van burgemeester Gerrit Corver, die
Willem IV in 1748 niet zonder aandoening „removeren” kon, werd bij zijn dood getuigd dat hij
van grote en gemene mensen zeer betreurd werd, om zijn verstand, goedaardige, burgerlijke menslievendheid, genereuse
milddadigheid omtrent den armen en alle mensen die veelvuldig
in zijn dienst waren, uitmuntende godvruchtigheid en verdere
prijswaardige deugden.

„Milddadigheid omtrent de armen” was met
zeldzaam; hoeveel hofjes en andere stichtingen be
wijzen het nog heden, t Is waar dat zulke lief
dadigheid met een zelfgenoegzaam standsgevoel ge
paard kon gaan, waarvan wij ons moeilijk een voor
stelling vormen kunnen, maar dat de kunstenaar
toch even voor ons weet te doen leven: men zie eens,
hoe op Troost’s schilderij de deftige voldaanheid
van de weeshuis-regenten in hun kostbare rokken en
zware, witte pruiken zegeviert over het schuchtere,
minne weesjongetje, het voorwerp van hun zorg. En
toch betekent het iets, dat in die maatschappij lief
dadigheid hoog gesteld werd. Ook Halewijn, de pen
sionaris van Dordt, stond erom bekend. Hem be
schrijft een Engels gezant als een republikein van de
oude stempel, man van één gedachte, eenvoudig en
oprecht. Omdat die opvatting Halewijn verleidde tot
een noodlottige obstructie, uitgaand van het recht
zijner éne stad, omdat over het geheel die oude

REGENTEN VAN HET AMSTERDAMSE WEESHUIS, 1730.
Schilderij door Cornelis Troost, Rijksmuseum.
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regentenideologie de staat met ontbinding bedreig
de, daarom moet men nog niet besluiten, dat zij
niet tevens karaktervormende kracht behouden had.
En wij hebben gezien, hoe er waren die haar zwak
heden wilden hervormen, vruchteloos, ’t is waar
— Slingelandt, Van Rechteren; weldra noem ik
nog Oranjemannen als Burmania, Bentinck —; dat
waren niet minder typische regenten dan de anderen.
Maar dit dient gezegd, dat de regentenstand als
zodanig, als regerende stand, in dit tijdvak te kort
schoot. Niet omdat hij zich met corrupte praktijken
afgaf, niet omdat er geen welmenende en zelfs
krachtige figuren in naar voren kwamen; maar om
dat hij zich niet boven het algemene materialisme
van de samenleving verheffen en geen ander ideaal
voor volk en staat bevatten kon dan rust en wel
stand, rust en welstand in de eerste plaats voor hen
zelf en hun soortgenoten. Offers brengen aan een
gedachte kon een geslacht niet, dat alle gedachte
redelijk en verdraagzaam opvatte, dat in alle levens
omstandigheden geleerd had veiligheid, gemak,
weelde te zoeken.. Oorlogen voeren met Duitse
huurtroepen, naar de koloniën het uitschot der be
volking zenden, zijn geld beleggen in Engeland
omdat daar de toestand het „bestendigst” scheen
(dat deed waarlijk niet alleen een De Haze, zelfs een
Van Imhoff, die de „hersteller” van Indië wezen
wilde *), redeneerde zo met kalme zelfzucht), —
ziedaar zwakheden die zich in heel het beleid der
staatszaken wreken moesten.
Maar al kan de regentenstand, die zich dat be
leid aanmatigde, tegenover de historie de verant
woordelijkheid voor het verval waartoe de Repu2) Zie hierna, blz. 368.
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bliek geraakte niet afwijzen, men mag niet over het
hoofd zien dat die geest de geest was van het hele
volk. Veel meer nog dan voor de zeventiende eeuw
is men geneigd de regentenstand in een klare, vol
ledige tegenstelling tegenover de gemeente te zien.
Dat is een misvatting, die heel de geschiedenis ook
van het volgend tijdvak onverklaarbaar maakt. Er
was kritiek, er was gemopper. Het richtte zich ter
nauwernood tegen de grote tekortkomingen die ik
aanwees, omdat de klagers daar evengoed in be
vangen zaten. En alle verzet tegen kleine misbruiken
liet de positie der regenten in wezen. Ik sprak hier
vóór van flikflooiende huispoëten. Maar als men
de poëzie (of wil men: het politiek gerijmel) van
de tijd nagaat, kan men zich onmogelijk aan de in
druk onttrekken, dat de brede welgestelde burger
stand onder de regenten hun bestuur wel degelijk
oprecht aanvaardde, en daarmee hun wanen en
vooroordelen op politiek gebied. Er was afgunst,
er was ergernis, er was wantrouwen; maar ten
slotte leefde men rustig en goed in een welvarende
en ordelijke maatschappij; men kon niet anders dan
de regenten en hun „wijsheid”, hun „vaderlijke
zorg , als de hoeders van die gelukkige staat van za
ken vereren. Hun grootheid en glorie kon dienen om
i „gemeen eertuea voor de maatschappelijke orde
ning, waarmj net niet steeds wel voer, in te prenten.
Jan Wagenaar, die in 1738, nog geen dertig jaar
oud, zijn meesterlijke algemene beschrijving van de
Republiek en haar staatsinrichting uitgaf, als eerste
deel van die onvolprezen reeks, de Tegenwoordige
Staat der Verenigde Nederlanden, slaat meer dan
?ens een toon aan die De Beaufort in de herinnering
roept; in zijn voorrede schreef hij:
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Spreek een rechtschapen Nederlander van den ouden en
tegenwoordigen staat zijns vaderlands, van de ongeschonden
voorrechten der ingezetenen, van de zachtheid en bescheiden
heid der tegenwoordige regering; spreek hem inzonderheid van
de behoudenis van vrijheid en godsdienst: straks gaat hem
’t hart open, de liefde tot het vaderland en deszelfs regeerders
straalt hem ten ogen uit. . .

Er is minder aanleiding om Wagenaar, Amster
dams zakenman, van onoprechtheid te verdenken
dan de regent De Beaufort; ja heel het levenswerk
van de geschiedschrijver, dat nog komen moest,_ staat
borg voor de waarachtigheid van zijn overtuiging.
En dat inderdaad ook de kleine burgerij, het meest
door de slapte getroffen en het meest tot woelen
geneigd, zich liet imponeren, is aan geen twijfel
onderhevig. Aardig wordt het geschetst in het vol
gende sonnet van de Amsterdamse dichter Van den
Burgh, zelf geen man van enige stand.
Op de verkiezing der regeerderen 1) van Amsteldam voor
’t jaar 1733.
Goön, wat bekommeringe en zorge in d'achterstraten!
In kroeg en koffiehuis! bij sjap en brandewijn!
Wie voor dit lopend jaar ’t volks vaders zullen zijn;
Elk doet niet anders dan van zijn regenten praten.
D’een zegt: „dat ’s een wijs Heer, vol oordeel, boven
maten!”
Dus d’ander: „die verstaat zeer grondig zijn Latijn!”
De derde: „ik gun het A, die ’s vrij van alen schijn!”
Een vierde wil voor ’t recht des zijnen ’t leven laten.
Terwijl elk als om strijd zich dus welsprekende uit,
Verscheelt het hen tezaam wie 't wordt geen kop’ren duit.
Nochtans wenst elk dien hij niet kent te zien regeren.
»)
de
op
cn

Men versta burgemeesteren. Drie nieuwe burgemeesters (een van
afgaande bleef nog een jaar aan) werden te Amsterdam jaarlijks
1 Februari door de Oudraad, dat wil zeggen oud'-burgemeesters
oud-schepenen, verkozen.
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Nu is dat zware werk reeds afgedaan en klaar,
De bange burgerij geredderd uit gevaar,
En d'oude plaatsen weer gevuld met nieuwe Heren.

De regentenheerschappij mocht dus nog zozeer
knellen, zij werd door de bank aanvaard. De regen
ten behoefden het volk alleen te vrezen, als het zich
kon toevertrouwen, onder de aandrang van poli
tieke en liefst ook religieuze drift, aan de leiding van
één die boven hen uitstak, van een Prins van
Oranje. Democratische aspiraties, die zich in een
herstel van oude privileges vermeien moesten, waren
niét genoeg. En van het standpunt der regenten
was het mooie van deze tijd, dat de oude religieuze
controversies ingesluimerd waren, en dat de Prins
van Oranje niet alleen jong was maar in Friesland
woonde. Oorlogsgerommel in de verte schrikte hen
van tijd tot tijd op, want evenals kerkgeschil kon
buitenlands gevaar het volk in beweging brengen.
Zelfs toen dat gebeurd was en het stadhouderschap
hersteld, legde de regentenheerschappij een ver
bazend weerstandsvermogen aan de dag; zij ontdek
te toen trouwens met verheuging, dat er geen voor
haar voorrechten ongevaarlijker Prins van Oranje
denkbaar was dan deze.
d. Willem IV en de Oranjepartij.
Willem Karei Hendrik Friso, geboren na de
rampspoedige dood van zijn vader in 1711, groeide
op onder de voogdij van zijn moeder, Maria Louise
van Hessen—Kassei, die het stadhouderschap over
Friesland voor hem waarnam. In Groningen, waar
de stadhouderlijke waardigheid niet erfelijk was,
koos men de jonge Willem in 1718. Dat in 1722
Gelderland dat voorbeeld volgde, wekte niet weinig
beroering onder de Hollandse regentenstand, maar
.
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nderdaad was dc macht die Willem IV bij zijn
neerderjarig-worden, in 1729 dus, in drie gewesen (en Drente) aanvaardde, van bitter weinig beekenis: overal waren de edelen en stadsmagistraten
le wezenlijke heersers, de Stadhouder diende maar
foor de gemeente als een Oranje-vlag op hun
;ysteem. Ondertussen bezorgde het slepende proces
net de Koning van Pruisen over de erfenis van
Villem III nijpende geldmoeilijkheden.
Pas in 1732 werd men het eens over een verieling. Willem kreeg daarbij het markiezaat van
Vere en Vlissingen, voor zijn politieke ambities
aoogst gewichtig, maar om diezelfde reden kwamen
lanstonds de Staten van Zeeland tussenbeide en
,mortifkeerden” of vernietigden dat markiezaat;
— krachtens hun soevereine macht, verklaarden zij;
:en monsterlijke rechtsverkrachting, zeiden de Prins
;n zijn vrienden. Zeeland evenwel kon op de on
voorwaardelijke steun van Holland rekenen voor
een maatregel die beleten moest, dat de pretendent
naar de politieke positie der grote Oranjes over drie
(Vere, Vlissingen en Eerste Edele) van de zeven
(zonder het markiezaat waren het er maar zes)
stemmen in de Staten van Zeeland kwam te be
schikken.
De menigte stond klaar om de jonge Prins als
hun geboren leidsman toe te juichen. Dat bleek bij
zijn eerste bezoek aan Den Haag, in 1728, toen de
geestdrift van het publiek ietwat hinderlijk werd
voor de Staten. Maar de Prins en zijn raadgevers —
Gelderse en Friese edelen als Van Lynden tot Ressen, Van Lynden de Park en Hobbe van Aylva
dachten er niet aan om zich tot het volk tegen de
wettige regering van Holland te wenden. Zij ver
langden tot het stadhouderschap van Holland te
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geraken, maar langs de regelmatige weg van con
stitutie en precedent; precies de weg evenwel die de
Staten van Holland beheersten en dan ook mee
dogenloos blokkeerden. Daar was niet alleen de
kwestie van het markiezaat, waarin Holland’s
tegenstand voldoende was om de Staten-Generaal
van inmenging te weerhouden. Daar was ook de
wens van Willem om als Stadhouder van enige ge
westen lid van de Raad van State te worden en
generaal in het Staatse leger. Beide zaken hingen
van de Staten-Generaal af en zij vormden er het
onderwerp van eindeloze, door de jaren heenslepende discussies, combinaties, intrigues. Friesland,
Groningen en Gelderland steunden hun Stadhouder
natuurlijk, maar Holland belette niet alleen dat men
ooit tot een conclusie kwam, het wist onder ’s Prin
sen adellijke aanhangers, wier eigen belangen in hun
militaire of diplomatieke loopbaan door het mach
tige gewest geschaad of bevorderd konden worden,
herhaaldelijk afval en verdeeldheid te bewerken.
Die taktiek, die zoo onvruchtbaar bleef, was een
uiting van Willem IV’s persoonlijkheid, welke, toen
hij in de jaren dertig zelf zijn zaken begon te be
heren, een sterk legalistische, advokaterige trek ver
toonde. Overigens was zij, gegeven de samenstelling
en tradities van zijn partij, bijna de enig mogelijke
taktiek. Die partij, voor zover men van een samen
hangende en actieve partij kan spreken, bestond uit
edelen en magistraten in Friesland, Groningen,
Gelderland. Van enig contact met de volksmenigte
in Holland en elders was geen sprake. De Orangistische opinie buiten de staatslichamen was volslagen
ongeorganiseerd. De predikanten van de staatskerk
waren vanouds Oranjegezind. Tegen „ketterij” als
van Ds. Stinstra deed de Prins (wij zullen het nader
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zien) wat hij kon, om de orthodoxe opinie te be
hagen, en een vurig anti-sociniaan en Orangist als
de Rotterdamse predikant Hofstede juichte hem dan
ook luide toe. Maar over ’t geheel genomen (ook
dat zal nader blijken) waren de predikanten door
de Staten getemd. Veel typischer dan Hofstede is
de Leidse hoogleraar J. van den Honert, ook hij een
criticus van Stinstra, maar die in een geschrift van
1746 tegenover de gestelde machten zijn ,,vast
voornemen” beleed:
over de zaken des lands nooit in het openbaar te handelen,
deels omdat er zeer vele zaken zijn waarvan ik niets weet en
niets behoor te weten; deels omdat er van de zaken waarvan
ik iets weet, zeer veile zijn van welke ik den aard, de grond
beginselen, handelingen en gevolgen geheel niet of zeer ge
brekkig weet.

Wat de democratische aspiraties betreft, welke
onder de gemeente woelden, die waren dan ook niet
altijd met Oranjegezindheid verbonden. In het hier
vóór genoemde Rotterdamse pamflet Raad tegens de
verdrukking x) bijvoorbeeld wordt van een Stad
houder niet gerept; en toen het plan van een college
van wijkburgemeesters in 1745 uitgegeven werd,
ging er een hele tirade tegen het stadhouderschap
aan vooraf:
Is het wel in eniger maniere te bevroeden, dat het gering en
veracht hoopje van oprechte Patriotten de eersten zullen zijn
die men toegang zal vergunnen tot de Vorst om hem vrijborstig, omstandig, naakt en klaar voor te dragen onzen
erbarmelijken staat en de nodige middelen van redres? Zullen
deszelfs persoon niet dadelijk omsingelen en bezet houden die
ontelbare menigte van onze geweldige, loze, wrevelige, baat
zuchtige, schaamteloze en bij de verwaarlozinge van s lands
welvaart haar beste rekening vindende verdrukkers ?

’t Is zeker dat die democratische aspiraties bij de
l) Zie blz. 328; Knuttel 16655.
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Prins en zijn medewerkers geen enkele weerklank
vonden. Op zijn hoogst dachten die aan Orangistische, en deswege buiten het bewind geraakte,
standgenoten in de andere gewesten. Als een ver
heerlijker van de Vrijheid smaalt, dat in de om
geving en gunst van de Prins niet dan afstammelin
gen van vanouds Oranje-gezinde families te vinden
zijn, antwoordt een Fries Prinseman:
Dit is een voordeel dat brave luiden met recht van het
stadhouderlijk bewind hopen te hebben, die door enige toe
vallen ver van de regerende familiën zijn afgeraakt of van
haar vrinden worden genegligeerd. Dit verwekt moed en lust
in mensen, die anders hopeloos zouden leven, om zich tot de
dienst van het vaderland bekwaam te maken.

Evenzo, als de Republikein de Prinseman toe
voegt dat het in Friesland met de regering maar
jammerlijk gesteld is, dat daar de ambten volgens
een prijslijst verkocht worden, komt de laatste bits
voor de eer van „onze regenten” op.
Heel de pamflettenreeks van deze Fries, de knap
ste en meest de aandacht trekkende uiteenzetting
van het Orangistische standpunt — Schuite- en
Jagt-praatjes 1), in 1736—38 anoniem verschenen,
geschreven door Epo Sjuck van Burmania — helpt
begrijpen waarom de heersende partij in Holland
zich van de vage Oranje-neiging van haar gemeente
zo weinig behoefde aan te trekken. Op wat een
eigenaardig, voor ons gevoel vaak onwezenlijk plan
werd het debat met de „republikeinse” partij ge
voerd! Een man als Willem van Haren, zeker.
) De titel van de herdruk van 1757 vervolgt: ofte samenspraken
tusschen eenige heeren, waarin verhandelt worden verscheide stoffen
rakende de oude en hedendaagsche gesteldheid van de Nedertandsche
Republiek, en wel voornamelijk wordt gesproken over eenige nieuws
wtgekomene boeken. — De Beaufort's Verhandeling van de Vrijheid
in den Burgerstaat is een van de voornaamste daarvan.
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raakte in zijn voorrede voor Fnso 1) realiteiten aan
en Friso, de held die het volk deugd leert en het
ontzaglijk doet zijn, verbeeldt natuurlijk Wil
lem IV. Maar Willem van Haren was Orangist op
zijn manier. Hij minachtte en wantrouwde de predi
kanten trots de beste Amsterdamse burgemeester en
hij verwachtte (schrijvende in 1741) de loutering
wel voornamelijk van oorlog: daarbij nu ondervond
hij van Willem IV niets dan tegenwerking.
Bij Burmania in ieder geval vindt men van Van
Haren’s realiteiten niet veel. Als hij de grootsheid
der regenten gispt — hoe anders waren zij dan in
Temple’s tijd, die hen prijst omdat zij, van het
raadhuis afzijnde, niet te onderscheiden vielen van
hun fatsoenlijke medeburgers, terwijl nu zelfs
„vrouwen en dochters van regering” in particuliere
gezélschappen de voorrang eisen zonder aanzien
van geboorte of leeftijd, en daarbij onderling, be
lachelijk genoeg, de rang van de steden of provin
ciën van hun mans of vaders in acht nemen! —-,
dan komt hij nog het dichtst bij de misstanden die
het volk in beweging konden brengen. Overigens
zijn het niets dan juridische, constitutionele, his
torische redekavelingen, met macht van precedenten,
beroepen op resoluties! verwijzingen naar schrijvers.
Het gaat over het onrecht Willem IV aangedaan
in de markiezaatskwestie, in de steeds mislukkende
militaire promotie, en dan over de verdiensten van
het stadhouderschap, gehandhaafd als integrerend
deel van de oude constitutie tegenover hen die het
als een monarchale uitwas voorstellen.
De politieke controversie putte aan weerskanten
bij voorkeur uit historische herinnering. Behalve de
zin voor constitutioneel precedent was partijzucht
*) Zie hiervóór, blz. 307.
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de voornaamste drijfveer van de historische belang
stelling in heel dit tijdvak. Er waren vaste conven
tionele figuren en incidenten uit de oudere geschie
denis der Republiek voor dat partijhistorisch
bewustzijn. Willem I, die graaf (dat wil zeggen
tyran) had willen worden, Maurits desgelijks, en
die bovendien Oldenbarnevelt wraakgierig de dood
aandeed, Frederik Hendrik verslingerd aan de
Stuarts, Willem II die het leger van de staat tegen
Amsterdam aanvoerde, Willem III die de IJsellinie
in de steek liet en Utrecht prijs gaf, die medeplichtig
was aan de moord op de De Witten, die verrader
lijke onderhandelingen met Engeland voerde (hier
over was juist Costerus' opzienbarend boek ver
schenen) en die zich . aan algemene willekeur
schuldig maakte, — ziedaar de republikeinse ge
schiedschrijving die tot meerdere eer van de Vrijheid
dienen moest.
Die voorstelling had nu zeker de sterkste aan
hang en Burmania staat dan ook in een verdedi
gende houding. Hij zegt heel wat verstandige en
rake dingen, maar zijn eigen geschiedenis is even
partijdig: de Staten van Holland stelden het land in
gevaar door uit loutere dwarsheid troepen af te
danken in 1650, De Witt beging onbehoorlijke in
menging in het proces tegen Buat; en zo voorts.
Het merkwaardige is, dat die eindeloze historische
discussie de plaats innam van een bespreking der
eigen toenmalige persoonlijkheden en problemen,
behalve dan in Burmania's boek de enge van het
Willem IV aangedane onrecht, en een enkele maal
baalt hij aan wat de Raad van State nog maar juist
gezegd had — de secretaris Ten Hove zette de tra
ditie van Slingelandt voort —, dat de staat geen
staat, de unie geen unie meer heten mocht. Maar
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loorgaans spreekt hij in historische parallellen. Dat
iet mogelijk was die zoo onmiddellijk op de eigen
ijd toe te passen, doet gevoelen in wat een stijve
onstitutionele vormen het politieke leven van de
lepubliek zich afspeelde; maar tegelijk betekent het
och, dat men de ondergrondse maatschappelijke
veranderingen miskende, die op den duur met zoreel te meer hevigheid op de politiek zouden in
verken.
Burmania’s conclusie is in ieder geval door en
loor conservatief. Wel merkt hij scherp op tot wat
:en slavernij de verdedigers der zogenaamde Vrijheid
/ervaUen, wanneer zij betogen dat ,,de presente
staat altijd goed is”, en dat de trouwe onderdaan als
:onstitutionele waarheid moet naspreken wat de
wettige staatscollegiën hem voorkauwen. Maar
tegelijk waarschuwt hij toch ook wel nadrukkelijk
tegen de onbesuisde ongehoorzaamheid van burgers
jegens hun overheid, „onder pretext van een ijver
voor het stadhouderlijk gezag”; ook — en dit gaat
dieper — wil hij om het kwalijk gedrag van enige
magistraten niet weten van een verandering van
regeringsvorm: zo'n verandering kan enkel het ge
bouw van staat verzwakken, er is geen heil dan in
„de rechte en oude constitutie van regering”, —
dat wil zeggen het overgeleverde Statenbewind, mèt
Oranje.
Schuwde de Prins, doortrokken van diezelfde
geest, een beroep op de gemeente, er was een andere
bondgenoot die hij niet moede werd tegen de Staten
van Holland en Zeeland te hulp te roepen: Enge
land. Zo werd de fortuin van het Oranjehuis veel
meer dan aan de binnenlandse ontwikkelingen aan
de buitenlandse politiek verbonden en kon pas een
buitenlandse crisis, evenals in 1672, maar ditmaal
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met rechtstreekse inmenging van Engeland, een
Orangistische restauratie bewerken.

In 1733 was Willem IV evenals Willem II en
Willem III, in Londen met een Engelse prinses,
George II s oudste dochter, Anna, getrouwd. Voor
een man in zijn onzekere positie was dat een schit
terende verbintenis, maar niet alleen beschouwde de
Hannoverse Koning de Oranje-connectie als nuttig
vanwege de indruk op zijn Engelse volk, hij ver
wachtte ook — en dat was de mening van zijn
regering en haar diplomatieke raadgevers —, dat
ren zo nadrukkelijke bevestiging als in dit konink
lijk huwelijk opgesloten lag van Willem’s aan
spraken om de rechte linie der grote Oranjes te
vertegenwoordigen, hem weldra tot het stadhouder
schap in Holland voeren zou. De Engelsen zouden
lat gaarne zien, omdat zij meenden, zoals zovelen
n de Republiek zelf, dat een Stadhouder weer
richting en daadkracht aan de Nederlandse politiek
rou kunnen schenken; en de onmacht van het
staatse bewind was voor hen hinderlijk, omdat zij
ïog steeds vasthielden aan het axioma dat Engeand zich geen actie op het Europees toneel verooroven kon, wanneer de Republiek zich onzijdig
lield. De Republiek toch leek het onontbeerlijk
iruggehoofd op het vasteland; en bovendien zou de
dollandse handelsstand te danig kunnen profiteren
'’an een Engelse oorlog waarin zij onzijdig bleven.
Die Engelse opvatting gaf aan de Nederlandse diplonatie zelfs bij het ontbreken van alle eigen kracht
ïog een deugdelijke hefboom in handen. Engeland,
vij weten het, had het de moeite waard gevonden
le andere Zeemogendheid in alle combinaties van de
ïuropese politiek na Utrecht mee te tronen.
Juist schenen in 1732 de verhoudingen weer op
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min oude grondslag teruggekeerd. Karei V1 van
Dostenrijk, teleurgesteld in al zijn ondernemingen,
ïfferde de Compagnie van Oostende aan zijn be
geerte naar een betrouwbaar bondgenootschap op:
ie verdragen van Wenen waren een herstel van het
Dude Systeem van een samengaan der Zeemogend
heden met de Keizer. De verbintenis van Willem IV
met de Prinses Royaal moest dat systeem verster
ken: Willem IV Stadhouder, een eind aan de
Haagse anarchie, — dat zou een ernstige belemme
ring voor een actieve politiek van Engeland weg
nemen.
Maar die berekening liep vooreerst op niets dan
teleurstelling uit. De Staten van Holland zaten veel
te vast in het zadel om zo maar zelfs de schoonzoon
van Engeland’s Koning een plaats in te ruimen.
Willem IV ondervond na zijn terugkeer met een
koninklijke gemalin dezelfde tegenwerking als te
voren, en de Engelse diplomatie constateerde met
bezorgdheid dat zij in de Republiek nog steeds met
de Staten te maken had en dat dezen, door het
huwelijk geprikkeld, geneigd waren de overzeese
bondgenoot met terughouding te behandelen. Bijna
aanstonds deed zich het ernstige geval van het
neutraliteitsverdrag met Frankrijk nopens de Zui
delijke Nederlanden voor x). Zeker was de ontstem
ming der Staten van Holland over Willem IV s
Engels huwelijk niet de enige verklaring daarvan,
’t was op zichzelf een diplomatiek meesterstuk van
Slingelandt, een voortreffelijk proefje van onaf
hankelijke Nederlandse politiek. Maar de Engelsen
waren vooral ontsteld, omdat zij in heel de trans
actie niet gekend waren en Horace Walpole werd
ijlings overzee gezonden om de hartelijke verstand*) Vgl. hiervóór, blz. 240.
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houding met de Staten, waaraan zoveel bleek te
ontbreken, te herstellen. Hij deed dit door de meest
stellige verzekeringen te geven dat Engeland, alle
familiebanden ten spijt, de handen van Willem IV
zou aftrekken.
Jarenlang zat deze dus inderdaad vergeten met
zijn Anna in Friesland. Alle pogingen om de
Koning en de Koningin te interesseren in de markiezaatskwestie, in de kwestie van de militaire pro
motie, faalden; na de dood van de Koningin kwam
het met George II zelfs tot een openlijke breuk. Bij
de volgende Europese crisis trachtte Engeland dus
een tijdlang eerlijk met de Staten te werken: de
Prins van Oranje was opgegeven. Maar die crisis
was ernstig en werd al ernstiger. Het Staats bewind
bleek er op den duur niet tegen opgewassen. Dat
bracht de Oranjeleus vanzelf weer in de practische
politiek. Bovendien wierp zich toen een krachtig
man tot leider der Oranjegedachte in de Staten van
Holland op, Willem Bentinck heer van Rhoon,
door geboorte en neiging als aangewezen om de
verbindingsschakel met Engeland te vormen. Ten
slotte was het dan toch, gelijk reeds gezegd, Engelse
inmenging die tot een Orangistische omwenteling
leidde. Maar vóór wij in een volgend hoofdstuk die
gebeurtenissen in bizonderheden nagaan, wil ik
andere aspecten beschouwen van het tijdvak dat er
zijn afsluiting in vond.
e. De Oost-Indische Compagnie.
§

Voor-Inde en Ceilon.

In het vorige hoofdstukje dat ik aan de fc)ostIndische Compagnie wijdde, was behalve van de
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olksplanting aan de Kaap slechts van gebeurtenis:n en ontwikkelingen op Java sprake, Die waren
i dat tijdvak van overheersend belang; die stellen
ok in dit tijdvak wat elders gebeurde in de schauw. Onze moderne geschiedschrijving is trouwens,
fgezien van het onmiskenbare feit dat het zwaarteunt van ’s Compagnie’s stelsel in de achttiende
*uw meer en meer op Java was komen te liggen,
eneigd de gewesten die heden niet meer onder
Jederlands gezag staan, reeds in het verleden te ver
waarlozen. Begrijpelijk genoeg. Toch mag in een
eschiedenis van de Nederlandse stam, welker bestek
verigens een naar volledigheid strevende geschiedeis van de Compagnie en haar wijd gebied natuurlijk
Liet toelaat, een herinnering niet ontbreken aan de
lositie en de bedrijvigheid van dat merkwaardige
Ichaam in nog heel andere landen aan de Indische
Jceaan. Tot wat een geweldige taak, die het leven
ran volken in de Oost van allerlei ras en taal,
ïeidenen, Boeddhisten, Mohammedanen, Hindoes,
liep beroerde, door oorlog, bestuur, economische
jrganisatie, waren Nederlanders geroepen!
Weliswaar werd die roeping zelden als zodanig
onderscheiden, en zeker niet door de openbare
mening in het vaderland. ,,De maatschappij (de
Compagnie) aanzienlijke diensten te doen en een
wan de overvloedigste bronaders van s lands wel
vaart open te houden”, dat was de taak die de
vaderlandse moralist voor de Nederlanders in Indie
weggelegd achtte, en wat hem bedroefde, was
slechts dat
tegenwoordig de bizondere belangen de gemene zo opentlijk
braveren en dezelve zo baldadig met de voet treden, dat men
zou zeggen dat het ieder van die waaghalzen onverschillig is
of Indiën Indiën blijft, of ten gronde gaat, zodra het hun
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maar gelakt zal zijn hunzelf en hunne buit daaruit geborgen
te hebben. . . . Hoe menigen zijn er niet die, met een gemeen
baantje naar Indiën gevaren, donder ooit bedieningen van
aanzien aldaar te hebben bekleed, na een jaar of tien afwezens,
met een goed getal tonnen schats weer in ’t vaderland aan
landen? Alleman weet hier te lande, op welke wijze die schie
lijke Indische veroveringen meesten tijd bekomen worden, 't Is
al van ouds een spreekwoord geworden, dat de Oost-Indische
avanturiers hunne conscientiën aan de Kaap laten en op hun
terugtocht weer na hun nemen.

Maar al te gegronde klachten! En toch zit er
soms in de met baatzucht en misdaden bezoedelde
geschiedenis van die in hun tijd gesmade zo niet
benijde „avonturiers” iets dat de rechtschapen Van
Effen er niet eens in vermoedde, en iets dat meer
verheft dan stipte aandacht voor het gewin van hun
wettige meesters gedaan kon hebben, ik bedoel die
onwillekeurige, te vaak onheilvolle, maar niettemin
toekomstzware inmenging in het leven der Oosterse
volken.
Daar was in de eerste plaats Ceilon. Op dat
eiland mengden de ambtenaren der Compagnie zich
niet minder diep in de zaken van een hoog ont
wikkelde en uiterst complexe Oosterse samenleving
dan op Java. De verhouding tot de Radja, de
Keizer, te Kandhi, was er anders dan die tot de
Soesoehoenan of de Sultan van Bantam. Men liet
hem ongestoord heersen over zijn bergachtig binnen
land, slechts op de kaneellanden in het Zuidwesten
en op heel een kuststrook het eiland rond hield men
de hand. Een geheel bevredigende situatie was dat
niet. De Radja kon door relaties van ras en religie
die aan het gezag van de Hollanders ontsnapten,
hun telkens moeilijkheid berokkenen in de kaneelstreek die zij (evenals op Java) door inheemse adel
en ambtenaren beheerden. Hun omgang met de
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onafhankelijke potentaat wordt het best verbeeld
door de stalen vuist in de fluwelen handschoen.
Zorgvuldig sneden zij hem van alle vrij verkeer met
de buitenwereld af; in 1707 beperkten zij zelfs, om
te beter toezicht te kunnen houden, alle handel tot
de drie havens Colombo, Gale en Jafnapatnam.
Maar tegelijk waren zij hem behulpzaam om als
naar gewoonte Boeddhistische priesters uit Pegoe
en gemalinnen uit het tegenoverliggende land van
Zuid-Indië te bekomen. Zelfs erkenden zij met een
kwistig gebruik van titels en plichtplegingen zijn
aanspraak op de opperheerschappij over het ganse
eiland. Dit was overigens krachtige goeverneurs een
ergernis, en vooral haatten zij de jaarlijkse zending
naar Kandhi, waar hun vertegenwoordigers met
nederige kniebuigingen verlof moesten vragen om de
kaneelbast in wat de Keizer als zijn grondgebied
beschouwde in te zamelen.
In de streken waar zij de plaats der Portugezen
ingenomen hadden en in weerwil van alle behoed
zaamheid tegenover Kandhi zeer volledig meester
waren, stonden de Hollanders voor uiterst moeilijke
problemen. Een bevolking samengesteld uit ver
schillende rassen met verschillende tradities, in de
eerste tijd na de verovering grote verwarring en
ellende, dat alles stelde aan de ambtenaren der
Compagnie eisen van staatsmanskunst, waaraan zij
niet onverdienstelijk beantwoordden. De rijstbouw
werd hersteld met behulp van uit Zuid-Indië aan
gebrachte slaven en belangrijke besproeiingswerken.
Nieuwe cultures werden bevorderd, katoen en in
digo.
De zedelijke behoeften werden niet geheel ver
geten. Met meer succes dan elders werden hier semi
naries om inlandse predikanten te kweken opgericht;
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al moet gezegd worden dat de Synoden in het moe
derland, naijverig op hun monopolie, die instellingen
waardoor meer dan door iets anders de verspreiding
van de Nederlandse cultuur bevorderd werd, steeds
hebben tegengewerkt. Met het Katholicisme en het
Portugees konden het Protestantisme en het Neder
lands ook eigenlijk nooit wedijveren. Telkens
schrokken de machthebbers op van nieuwe blijken
van Roomse zendingsactiviteiten onder de verdraag
zame Boeddhistische'bevolking. „Het pausdom” was
geenszins „allengskens verdwenen”, zoals Van
Goens, de veroveraar, gehoopt had1). Een enkele
maal (zo in 1754) schreven Heren Zeventien onge
duldig, dat men papen en monniken zou vatten en
naar Batavia opzenden; maar met zulke opwellingen
bereikte men toch niets.
Iets belangrijks nog: er werd orde gebracht in de
hopeloos onzekere toestand waarin de grondeigendomsrechten geraakt waren. Voor de Singalese be
volking werden de Bataviase Statuten van Maetsuyker ingevoerd, maar ervaren Singalezen werden
steeds lid van de Landraden gemaakt, opdat ’s lands
oude gewoonten in acht genomen zouden worden;
voor het Noorden werd het recht van de Tamils
onder Nederlands toezicht gecodificeerd en in de
praktijk, waar het te kort schoot of onredelijk scheen,
uit het Nederlands recht aangevuld.
De rechtspraak liet toch veel te wensen over. De
goeverneurs klaagden immer weer over het tekort
aan juridisch geschoolde ambtenaren, die met volk
en taal vertrouwd waren. En was het daar maar bij
gebleven! Maar de zedelijke corruptie die heel het
personeel der Compagnie van hoog tot laag door) Zie deel II, blz. 468.
Nederlandse Stam III 12
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trok, barstte juist m Ceilon tiet eerst m een ont
zettend schandaal los. De goeverneur zelf, Pieter
Vuyst, een man, zoals er nu velen waren, in Indie
en als het ware in de dienst der Compagnie geboren,
maakte zich schuldig aan machtsmisbruik en wreed
heden die een Oosters despoot hem niet verbeterd
hebben zou. In het gezicht van de gruwelijkste ge
rechtelijke moorden deden zijn onderhebbenden
niets dan buigen en beven. Maar Bewindhebbers
grepen op heimelijke berichten uit het eiland krach
tig in. Een commissaris werd uitgezonden (in
1730), die Vuyst in gevangenschap naar Batavia
opzond, waar hij na een proces in het openbaar
onthoofd werd. Bewindhebbers trachtten zelfs
herhaling te voorkomen door „de tweede persoon
in het bestuur wat onafhankelijker tegenover de
goeverneur te maken. Ongelukkig moest. ook de
commissaris, die Vuyst afgezet had en in zijn plaats
goeverneur geworden was, Versluys heette hij, van
het moederland uit aangegrepen worden; hij bracht
haast hongersnood teweeg door in rijst te specu
leren; opnieuw kwam een commissaris uit Holland
en moest een goeverneur te Batavia terechtstaan
(waar hij overigens met een boete vrij kwam). Dat
de bevolking onder dit alles onrustig werd, is geen
wonder. De kaneelplukkers klaagden bovendien
over afpersing door de ambtenaren van de inkoop.
In 1736 brak een opstand uit, gevaarlijk vooral
doordat de Radja er zich van Kandhi uit in meng
de; gelukkig vond de Compagnie juist toen een
krachtige en bekwame persoonlijkheid voor
goeverneurschap. Dat was de baron van Imhoff,
zoon van een Oost-Fries edelman en een Amster
damse burgemeestersdochter, als jonge man al in
de regering te Batavia gebruikt, nog jong trouwens,
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wanr mj was in 1705 geboren. Hij herstelde het
aanzien van het Nederlands gezag op Ceilon en wij
zullen straks meer van hem horen.
De belangrijkste gewesten waar de Compagnie
soeverein gezag uitoefende, waren na Ceilon de
kusten aan weerskanten van de Zuidpunt van het
Voor-Indisch schiereiland, Koromandel en Malabar.
Op de eerstgenoemde kust was toch haar positie
hoofdzakelijk die van een handelslichaam, be
schermd echter door een machtig fort. De hoofd
zetel was in 1689 van Paliakatte, waar vanouds
fort Geldria bestaan had, verlegd naar het veel
zuidelijker gelegen Negapatnam. Dat was nodig geivorden omdat kort tevoren de macht van de Koning
van Golconda, met wie men in vriendschappelijke
elatie gestaan had, gebroken was door de grote
veroveraar van Noord-Indië Aurangzeb. Daardoor
■vas heel het achterland onveilig geworden en de
ïandel van de Compagnie leed er aanzienlijk door.
moest hier met Engelsen en Portugezen concureren, maar haar bezit van de Molukken gaf haar
n de specerijen een geschikt invoerartikel en daarnee een voorsprong. Haar ambtenaren moesten in
lauwe relatie met de bevolking treden, zowel voor
Ie aankoop van indigo als vooral voor de aanmaak
an de befaamde kleedjes, waarvoor zij maten en
•atroneri nauwkeurig aan de inlandse wevers opaven. In 1693 gaf een gewezen ambtenaar, Daniël
lavart, een hoogst merkwaardige beschrijving van
i Compagnies vestiging in haar dozijn plaatsen
ings de kust van Koromandel in het licht. Dat
oek voert ons in een zuiver ambtelijke maatschapij binnen. Vrijburgers waren er niet meer. De
mbtenaren woonden zo mogelijk samen binnen de
ictorij of het kasteel; maar vaak waren zij gehuwd
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__ ofschoon dat tegen het voorschrift was — en
woonden er met hun gezin buiten. Te Paliakatte
hadden (vóór de verplaatsing naar Negapatnam)
de goeverneur en een paar van de hoogste ambte
naren hun woningen binnen het kasteel, maar in
de stad
heeft men vele straten daar niet' als Hollanders in wonen, en
onder andere een gehele reeks met huizen, alle op een bizondere
wijze naar Hollandse manier getimmerd, daar drie rijen bomen
voor staan cn daar men des avonds zowel als bij dag geen onvermakelijke wandeling heeft.

Aan de Malabarse kust was de positie niet onge
lijk, — onmiddellijk gezag alleen over een aantal
havensteden, waarvan Kotsjin verreweg de belang
rijkste, maar daar werd de militaire macht niet
enkel tot bescherming aangewend, maar ook om de
verbrokkelde en tegen zichzelf verdeelde Indische
samenleving van het achterland tot eerbiediging
van ’s Compagnies pepermonopolie te dwingen.
Te Kotsjin beheerden haar ambtenaren een drukke
en welvarende stad met een nog altijd hoofdzakelijk
verportugeeste bevolking, op welker Katholicisme
de Compagnies-predikanten, al leerden ze ook Por
tugees en Malabaars en al beschikten ze over semi
naries en weeshuizen, weinig indruk maakten. Ter
beheersing van de peperhandel had de Compagnie
contracten met de talrijke vorsten die aan die kust,
over een lengte van meer dan 300 K.M. regeerden.
Men herinnert zich, dat zij de Engelse Compagnie
in 1663 uit Porka gedreven had1), maar op het
eind van de zeventiende eeuw was die mededinger
weer binnengedrongen en had een paar forten gel) Zie deel II, blz. 467.
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bouwd. Telkens werd de Compagnie getrokken in
de eindeloze twisten tussen de inlandse vorsten.
Eén daarvan, in het Noorden, overtrof de
anderen in macht, de Zamorijn van Kalikoet, van
ouds op vijandige voet met ’s Compagnies voor
naamste vazal, de vorst van Kotsjin. In 1716 kon
een oorlog niet langer ontweken worden. Batavia
zond 3000 man en een extraordinair lid van de
Raad van Indië, Willem Backer, om de veldtocht
te leiden. Na een paar maanden zocht de Zamorijn
al vrede en een verdrag werd gesloten dat het aan
zien van de Compagnie sterk verhief, 't Was ook
een streep door de rekening van de Engelsen, die de
Zamorijn in ’t geheim gesteund hadden. Te Batavia
was men toch over de geringheid van de gebiedsifstand waarmee Backer zich vergenoegd had, zeer
antevreden, maar op dat eigen ogenblik zat men
:r al verlegen om de troepen die men voor de Malabarse onderneming afgestaan had. Hernieuwde
inrust op Java trof toch een veel gevoeliger plek.
* Javaanse oorlogen en misstanden.
Die onrust sproot voort uit de omstandigheid, dat
nen in 1708 wel Soerapati’s dood gebeente, maar
liet zijn levende zonen in handen had kunnen
crijgen. Die hielden zich in het bergland van Maang staande en zochten weldra weer verbinding
net de ontevredenen in Mataram. Daar waren de
iroers van de vermoorde Depati van Soerabaja, die
n die buurt met gezag bekleed gelaten waren, daar
vas de regent van Sampan op Madoera, Tsjakra
'lingrat, wrokkend om de machtsvermindering van
:ijn huis; de laatste werd trouwens aanstonds door
en op de Compagnie steunende broer verdrongen.
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Als zo vaak tevoren vonaen ae opsianaenngen steun
bij de naaste verwanten van de Soesoehoenan. Pakoeboewana, geheel versuft, sleet zijn laatste dagen
temidden van onbeschrijfelijke verwarring; de gar
nizoenen van de Compagnie te Kartasoera, Soerabaja
en Pasoeroean vormden daarin de enige vaste pun
ten, en toen hij in 1719 stierf, had zijn zoon, die
onder de naam Soenan Praboe opvolgde, door
opstandige vazallen, broers en ooms bestookt, geen
andere toeverlaat. De tweede Javaanse Successie
oorlog (zoals men spreekt) nam de voornaamste
krachten van de Compagnie tot 1723 in beslag.
Toen was het verzet gebroken en verscheiden prin
sen uit het huis van Mataram, de Soerabajase
regenten, twee zoons en twee kleinzoons van Soerapati gaven zich over. Ook zij werden aan de wraak
van de Soesoehoenan onttrokken en aan de Kaap,
op Ceilon en in de buurt van Batavia geïnterneerd.
De Soesoehoenan bleef vaster dan ooit aan de Com
pagnie gebonden, zijn hoofdstad nu door een sterk
fort beheerst, zijn schuld wegens verleende bescher
ming tot een onbetaalbaar bedrag opgevoerd. Zijn
zoon Pakoe Boewana II, kreupel en weinig geacht,
door de Compagnie van een heerszuchtig rijksbe
stuurder, die hij zelf niet aan kon, bevryd, sloot in
1733 weer een vedrag waarbij hij zich tot leveranties
en afbetalingen verplichtte.
Merkwaardig genoeg moest hij zich ook verplichten de koffiekweek in zijn rijk te verbieden; bestaan
de aanplantingen moesten zelfs uitgeroeid worden.
Van het begin van die nieuwe cultuur af hadden
Bewindhebbers, zoals indertijd bij de notemuskaat,
nagel en foelie, de prijzen en de draagkracht van de
Europese markt angstvallig in het oog gehouden en
de productie in overeenstemming daarmee trachten
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te regelen. De eerste Goeverneur-Generaal, die de
aanplant van koffie krachtig bevorderd had, Van
Hoorn, had aangedrongen op
bestendige ordres, zo er iets göeds van zoude te verwachten
wezen.

Maar na eerst almaar om meer en meer gevraagd
te hebben, begonnen Bewindhebbers opeens halt te
roepen. De prijzen die aan de inlandse hoofden be
taald mochten worden, werden sterk besnoeid,
daarna kwam zelfs bevel tot uitroeiing van bomen.
Ruw werd zodoende in het economische leven van
de bevolking ingegrepen. Toch is het vrij zeker dat
zij, de gewelddadige verstoring van haar handels
leven eenmaal aangenomen, bij het stelsel van de
leveranties wel voer. Bantam, waar, vergeleken met
Mataram, rust heerste, leverde geregeld zijn peper,
in de streek rond Batavia bloeide onder Chinese
ondernemers de suikercultuur, en zelfs de Successie
oorlogen in Mataram namen niet weg dat vergeleken
net vroegere toestanden Compagnies invloed een
zekere otde en stabiliteit verzekerde. Zo rustig waren
oijvoorbeeld ook in Bantam de verhoudingen niet,
of onder een zwakke Sultan veroorloofden de prinen en opzichters zich zodanige knevelarijen tegen
over de Lampongers die hun peper met prauwen
laar de hoofdstad plachten te voeren, dat „de
,arme mensen” hun aanvoer dachten te staken; dan
:omt de Compagnie tussenbeide en treedt in rechttreekse verbinding met de producenten, die nu
:eker van hun betaling kunnen zijn.
,
wil niet zeggen, dat de Indische organisatie
achzelf bedruipen kon. Men werkte bij voortduring
iet verlies. De interkoloniale handel herstelde zich'
tiet. Maar desalniettemin bloeide de Compagnie als

DE REPUBLIEK ONDER DE VREDE
360
handelslichaam met ongekende luister. De retoeren
van Java, van Ceilon, van Kanton, brachten schat
ten op. Zes jaar achtereen, van 1715 tot '20, divi
denden van 40 *fo — dat was in de geschiedenis
van de Compagnie nog nooit voorgekomen; ’t werd
niet herhaald ook, maar tot 1743 toe bleven de
uitkeringen de 12
%» die als minimum beschouwd werd, toch overtreffen; en dat terwijl men
uit die voordelige retoeren dus ook de zaken in
Indië gaande houden moest.
Dat getob met de interkoloniale handel kwam
toch wel voornamelijk door de onstuitbare aftake
ling van het ambtenarencorps in de Oost. De gruwe
lijke rechtspleging die de Goeverneur-Generaal
Zwaardecroon in 1722 verordend had over een aan
tal Nederlandse kwartiermeesters te Batavia, die hun
toezicht op laden en lossen tot gezamenlijke knoeie
rijen misbruikt hadden — zes en twintig mensen
werden te dier zake met de dood gestraft —ver
beterde de toestand niet. Juist omstreeks diezelfde
tijd was een samenzwering ontdekt om het Kasteel
te Batavia te overrompelen; de schuldigen waren
een vermogend halfbloed, Pieter Erberfeld, en een
aantal Javanen; negen en veertig mensen, waar
onder een paar vrouwen, werden terechtgesteld. Die
bloedige taferelen (die trouwens de eerste niet
waren: op de Molukken, te Batavia, overal had de
Compagnie van den beginne af gemeend slaven en
inlanders niet zonder schrik inboezemen te kunnen
regeren) verklaren mee de verbeestelijking van de
geestelijke atmosfeer, die een handelwijze als van
Vuyst op Ceilon mogelijk maakte. En nauwelijks
was dat geval achter de rug, gevolgd nog door het
wangedrag van Versluys, of de Heren Zeventien
zagen zich genoopt tot een nog veel opzienbarender
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ingrijpen, ue Ciouverneur-Oeneraal Diederik van
Durven zelf werd, met de Directeur-Generaal en
nog een aantal hoge en lage ambtenaren, plotseling,
op grond van geheime aanbrenging en zonder ge
legenheid te krijgen zich te verantwoorden, ont
slagen. Behalve van ambtsverkoop en ander geknoei
was Van Durven, naar het schijnt, ook van wreed
heden beschuldigd, onder andere had hij Chinezen
doen spiesen, waarvan er een vóór het stadhuis te
Batavia negen dagen lang zijn leven gerekt had.
Nog erger schokken kreeg de Hoge Regering te
verduren. Onder de Goeverneur-Generaal Valckenier, een lid van de Amsterdamse regentenfamilie,
kwam zich als lid van de Raad van Indië aan „de
Hoge Tafel” zetten de baron van Imhoff, die dit al
te klaarblijkelijk zelf als de overgang van zijn goeverneurschap van Ceilon tot het nog niet vacante
„generalaat” beschouwde. Over alle mogelijke
kwesties raakten die twee Amsterdamse regenten
zonen (want Van Imhoff steunde op de familie
van zijn moeder, de Boreels) het oneens. Toen
Valckenier in 1740 aansprakelijk gesteld werd voor
een tekort in de retoeren van suiker en koffie, uitte
hy de bitterste klachten over Van Imhoff's op
treden als hoofd van „geallieerde heren” in de Raad,
over zijn „kuipen” en zucht tot „brouillerie”, over
zijn „kwaadwilligheid”. Zo was de Hoge Regering
onderling gezind, toen zij voor een allergevaarlijkste
crisis geplaatst werd door een opstand van de
Chinezen.
Op het ogenblik dat hierdoor heel Java voor
jaren in rep en roer gebracht ging worden, namelijk
in het najaar van 1740, zou de Compagnie juist
haar strijdkrachten nodig gehad hebben op de kust
ran Malabar. Daar was een gevaarlijker buurman
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lan de Zamorijn van Kalikoet in het Noorden opregroeid in de Koning van Travancore in het Zui
len. Van Imhoff, die in 1739 de kust bezocht had,
ïad geraden tot doortasten. Met Maleise en Boegiïese hulptroepen was men een oorlog begonnen, die
n 1740 met veel succes gevoerd werd, maar zodra
le Compagnie op Java in moeilijkheden gewikkeld
verd, vervlogen haar kansen om zich op het Voor’ndische schiereiland een wezenlijke machtspositie
Dp te bouwen. Vervlogen voorgoed, want weldra
leden dat nu andere Europese indringers. Eerst de
Fransen: het was Dupleix die aan de Engelsen dui
delijk maakte wat door een handig gebruik van de
na het instorten van Aurangzeb’s rijk al nog maar
toenemende Indische verdeeldheid, en met behulp
van inlandse troepen, gedaan kon worden; maar
inderdaad deed Dupleix niet anders dan wat de
Nederlanders al lang in de Maleise Archipel gedaan
hadden. Het Franse rijk in de Dekkan noopte de
Engelsen tot soortgelijke ontwikkeling; later kwa
men zij, zoals wij zien zullen, uit de verwarring
naar boven, maar of het nu de Fransen of de Engel
sen werden, de Nederlanders hadden de gelegenheid
verzuimd.
Heel de jaren veertig door, en langer, werd de
aandacht van de Compagnie in beslag genomen door
een strijd om het behoud van haar positie op Java
zelf. De crisis begon met de beruchte Chinezenmoord te Batavia.
.
Bij duizenden waren er in de laatste jaren Chi
nezen naar Java gestroomd. Het voorschrift dat zij
slechts met speciale vergunning mochten binnen
komen, had enkel tot geldwinnen op grote schaal
van corrupte ambtenaren geleid. Ook op andere
wijzen waren die immigranten afgezet en gekweld.

DE CHINEZENMOORD;

1740.
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Herhaaldelijk waren maatregelen oeraamu iegeu ue
zwervende benden werkeloze Chinezen buiten de
stad. Nu werd men overvallen door het bericht dat
deze zich verenigd hadden en de stad bedreigden.
Terwijl de poorten onder toezicht van Raadsleden
verdedigd werden, heerste in de stad de grootste
angst voor de Chinezen erbinnen: zouden die geen
gemene zaak met hun volksgenoten buiten maken?
De Hoge Regering besloot hun huizen te laten visi
teren, maar tegelijk viel een razende menigte van
„onderkooplui, assistenten, Compagnies en burgerruiterij, soldaten, matrozen en burgers” op de ongelukkigen aan en een dagenlange moord begon; dui
zenden lieten het leven, zelfs gevangenen en zieken
in de gasthuizen werden niet gespaard.
Onnoemlijke schatten werden tevens in de huizen der Chi
nezen verbrand of eruit gehaald, waarin Jan Maat het meeste
vermaak schepte (aldus hetzelfde verslag tn de „Europese
Mercurius” heel takoniek).

Maar het vervolg zal tonen dat de Nederlandse
beschaving tegen een dergelijke barbaarsheid wel
degelijk in verzet kwam. Dadelijk na de moord, toen
er enige bezinning weerkeerde, wierpen Van Imhoff
en zijn vrienden, die toch op het ogenblik zelf
weinig gedaan hadden om hem te verhinderen, de
schuld op Valckenier. Zo scherp werd nu de tegen
stelling, terwijl de Chinezen nog ongeslagen te
velde stonden en het overal op Java begon te kraken,
dat de Goevemeur-Generaal op 6 December 1740 de
Raad van Indië door troepen liet omsingelen en Van
Imhoff mét nog twee leden gevangennemen en naar
patria zenden.
,
Valckenier was nu meester op het Kasteel van
Batavia-, maar de gebeurtenissen hadden een weerslag
die het gezag van de Compagnie op heel Java be-
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areigge. ue Chinezen vermochten tegen de forten
by Batavia niets en versmolten landwaarts in. Niet
alleen hun landgenoten in de kuststreek raakten in
beweging, zodat verscheiden Nederlandse loges en
zelfs de sterkte te Semarang in de knel kwamen;
maar erger nog, de Javanen lieten zich meeslepen.
In Juli 1741 werd het Nederlandse fort te Kartasoera overvallen en genomen. De zwakke Soesoehoenan scheen aan het hoofd van de opstand te
staan. Hij was verbitterd tegen de Compagnie’s ver
tegenwoordiger aan zijn hof, Jan van Velzen, die
evenals de „scriba of secretaris”, „zwart en van ene
Javaanse moeder geboren was”, lieden
die zich (zo schrijft later de raad van Indië Hartingh) dan
doorgaans een groot air van trotsheid en verbeelding geven;
en waarlijk, de inlander is toch tegen al dit gemengde goed,
en heeft er geen de minste achting voor.

regenten maakten allerwegen gemene zaak met
de Chinezen. De Compagnie had maar één bondge
noot, de regent van Sampan op Madoera, weer
Tsjakra Ningrat geheten, en die wilde niet alleen
zijn gebied van de opperheerschappij des Soesoehoetians bevrijden — dat strookte zeer wel met de in
zichten der Compagnie —, maar hij was er tevens
■’P uit om gezag op Oost-Java te verkrijgen, hetgeen
dierminst naar de zin van Batavia was. Maar in die
vanhopige staat vond de Hoge Regering een krach■ig man in Verijsel om de leiding der zaken op
Dost-Java te ondernemen. In November 1741 ont
vette deze door een stoutmoedige aanval op de
-hinees-Javaanse benden Semarang, en de Soesoeïoenan zocht aanstonds toenadering tot wat toch
ïog altijd de sterkste partij bleek. Maar zo driftig
vas nu de anti-Nederlandse stemming van de be'olking, dat Pakoeboewana’s onderwerping meteen
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ot de verheffing van een prins van den bloede tot
egen-Soesoehoenan leidde en dat deze, Soenan
Coening als hij genoemd werd, allerwegen erkend
verd. Slechts vergezeld van de Nederlandse commis:aris Von Hohendorff en zijn weinige manschappen
duchtte Pakoeboewana uit Kartasoera. Hij beloofde
ie Compagnie nu al wat zij maar wilde en in het
nzonder afstand van de strandgewesten. Het rijk
/an Soenan Koening duurde niet lang. De Javanen
:n Chinezen twistten ondereen en de regenten der
strandgewesten schaarden zich inderdaad onder de
Compagnie. Zeer tot verlegenheid van deze waren
bet niet haar troepen, maar die van de eerzuchtige
Tsjakra Ningrat van Madoera, welke Soenan
Koening uit Kartasoera verdreven; deze gaf zich
echter wijselijk aan de Compagnie gevangen en sleet
zijn verder leven op Ceilon. Ondertussen had Tsja
kra Ningrat zich wel laten belezen om Kartasoera
weer te ontruimen, maar hij hield vaste voet op
Oost-Java, en toen de Compagnie hem ook daaruit
wilde dringen, zocht hij aansluiting bij Soerapati s
kleinzoon, die altijd nog onbedwongen in het uiter
ste Oosten zat, en bij Bali, zodat de ChineesJavaanse oorlog, in 1743 besloten met alweer een
verdrag tot besnoeiing van de macht van de herstelde
Soesoehoenan, in 1744 nog een Madoerees verleng
stuk kreeg.
Na harde strijd raakte Tsjakra-Ningrat in 1745
gevangen en werd naar de Kaap gevoerd. Ook Ma
doera kwam nu onder betrouwbare regenten. Bij
het verdrag dat Hohendorff in 1743 van de be
rouwvolle Soesoehoenan verkregen had, was Ma
doera al van diens kroon losgemaakt, maar in plaats
van onder Tsjakra Ningrat kwam het nu onder de
Compagnie. Bij dat verdrag had de Compagnie
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Dovendien het soeverein gezag verkregen over heel
de Oosthoek van Java, voorbij een lijn noordwaarts
en zuidwaarts over Pasoeroean getrokken (effec
tieve macht wilde dat nog niet zeggen j integendeel
scholen hier, verder oostwaarts geweken, nog altijd
afstammelingen van Soerapati); en een strook van
600 roeden langs de gehele kust" van het eiland,
waarin dus Soerabaja en het reeds bij verdrag van
1678 en 1705 afgestane Semarang. Pakoeboewana,
die na zoveel verraad en lotswisseling dankbaar was
er het leven af te brengen, betrok een nieuwe hoofd
stad Soerakarta genaamd, waar tegelijk met zijn
paleis een Nederlands fort verrees. Het oude rijk van
Mataram was deerlijk geknot. De Compagnie kwam
uit de crisis als heerseres van Java te voorschijn.
Niemand voorzag, dat er weldra nog weer een kost
bare en gevaarlijke oorlognodig zijn zou om haar
in die positie te bevestigen.
De Gouverneur-Generaal die de vrede had kun
nen sluiten en onder wie ook nog weer die nieuwe
oorlog uitbarsten zou, was niet Valckenier; het was
Van Imhoff. Als gevangene in patria aangekomen,
bekwam deze dadelijk het oor van Bewindhebbers.
De moord der Chinezen had groot opzien gebaard.
Dooswicht roeme met, die' ’t stookte. Beef, o beef.
D Nederland, indien men hem zijn loon niet geef!
Je

aCo uitte Willem van Haren zich, en inderdaad
roeiden de Staten-Generaal zich gedrongen om van
le zaak kennis te nemen. Hun commissie oordeelde
jp grond van de stukken dat er „allegatiën” waren
fedaan, die meer „elucidatie” behoefden. Maar Bevindhebbers besloten dat Valckenier in hechtenis
[enomen worden moest; het bevel vond hem aan de
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Kaap op de terugweg naar huis; hij kwam dus weer
te Batavia, waar hij de nog bijna tien overige jaren
van zijn leven in de gevangenis doorbracht met het
beantwoorden van de vragen van de Fiscaal; zijn
eerste antwoord behelsde 12.233 artikelen; zijn
proces werd pas jaren na zijn dood met zijn zoon
geschikt. Maar bovendien zonden Bewindhebbers
Van Imhoff terug om het Goeverneur-Generaalschap op zich te nemen.
Dat was in hun gèdachte veel meer dan een
wisseling van personen. Van Imhoff had hun een
heel plan van hervormingen voorgelegd, dat zij in
hoofdzaak tot het hunne gemaakt hadden. Het is op
zichzelf belangwekkend, dat het gevoel van de jam
merlijke verachtering der zaken daarginds nog eens
tot een alomvattend overzicht van de misstanden
leidde en tot een samenhangend plan, dat belangrijke
systeemveranderingen insloot; het schip waarmee
Van Imhoff in het najaar van 1742 de reis aan
vaardde, heette ,,de Hersteller”. Hier is nog een be
wijs dat het de Nederlandse samenleving niet geheel
aan de geestelijke energie die voor het worstelen met
haar problemen vereist werd, ontbrak — en inder
daad, diezelfde samenleving zou weldra de Prins van
Oranje als „hersteller” aan de regentenheerschappij
opleggen: maar de regentenheerschappij zelf was
dus nog wel tot zulke pogingen in staat, ’t Is waar
dat deze in de uitvoering haast even volledig teleur
stelde als die andere op het nationale toneel in het
vaderland.

PENNING TER ERE VAN VAN IMHOFF BIJ ZIJN VERTREK IN 1742 GESLAGEN.

3.

GEESTELIJK LEVEN IN DE
REPUBLIEK

WEE opmerkingen ter verklaring van de
structuur van dit hoofdstuk dienen voorop
te gaan.
In de eerste plaats zal het alleen, be
houdens van tijd tot tijd een vergelijkende opmer
king, over het Noorden handelen. Wat over het
armtierig cultuurleven van het Zuiden gezegd moest
worden, is hiervóór gezegd 1). Voor het eerst in dit
werk legt zich die tweeledige indeling ook voor de
beschrijving van geestelijke bewegingen aan de
samensteller op. De omstandigheden waaruit dat
verklaard wordt, zijn reeds te nadrukkelijk uiteen
gezet, dan dat herhaling hier gevergd zou worden.
In de tweede plaats is het tijdvak dat ik hier wil
overzien, niet dat van dit Boek alleen, maar ook van
het vorige. Hoe scherp de scheiding zij, die de
Europese regeling van Utrecht in het staatkundige
maakt, hier beginnen de ontwikkelingslijnen waar
het vooral op aankomt vroeger en lopen er onge- hinderd over heen. Wat wij zien groeien, als maat
schappelijk verschijnsel, niet meer sporadisch
bloeiend in enkelingen, is een ontheologische zij het
niet onreligieuze geesteshouding, toegankelijk voor
het begrip van betrekkelijkheid, van menselijkheid,
voor het geloof in de kracht der rede. Bekker en
Bayle staan aan het begin van dat tijdvak, ook Pels
en Hoogstraten 2).
Trekken die ik hiervóór bij het bespreken van
P’

II

*) Zie blz. 243 vlgg.
2) Zie deel II, blz. 680, 712, 724.
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politieke en maatschappelijke verhoudingen heb
aangewezen, zullen ons in het beeld van het cultuur
leven opnieuw opvallen. Verslapte spankracht blijkt
in verminderde geestelijke vruchtbaarheid; de be
vangenheid met stoffelijke genietingen, de aanbid
ding van welvaart en weelde, van het geld, dat
schept op geestelijk gebied een indruk van ietwat
grijze middelmatigheid. Evenwel, schijnt zo in ons
oog de Noord-Nederlandse beschaving in vergelij
king met die van Frankrijk en Engeland plotseling
aan betekenis verloren te hebben, de tijdgenoten (en
dit is misschien het bedenkelijkst blijk van hun ver
val) waren zo ontevreden niet over zichzelf. In de
letterkunde wisten zij wel dat Hooft en Vondel (en
Antonides! . . .) groter waren dan zij; vergelijking
met die voorgangers was de hoogste lof, maar hoe
kwistig werd die uitgedeeld! In de schilderkunst
hadden zij met Rembrandt, Hals, Vermeer zelfs alle
contact zozeer verloren, dat die namen nauwelijks
meer dienst konden doen om er hun eigen vrienden
mee te verheffen. Maar heel in ’t algemeen waren
zij zich bewust van toegenomen beschaving en ver
fijning. Dat was niet louter zelfbegoocheling; dat
bleef niet geheel beperkt tot uiterlijkheden, tot ma
nier van leven, tot materiële dingen. In lectuur die
niet noodzakelijk tot de literatuur noch tot de
wetenschap behoort, in kranten en pamfletten, in
grote werken van eruditie, landbeschrijvingen,
plaatverzamelingen, kan men bij een vorig tijdvak
duidelijk vooruitgang in ordelijke verzorgdheid van
uitgave, in stijl bespeuren; met de geest heeft dat
weinig te maken, maar het is daarom niet waarde
loos. En neem een uiting als de volgende van Van
Effen naar aanleiding van de weldadigheid betoond
tan de opnieuw vervolgde Waldenzen — Van
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Effen, die toch op zijn tijd zo kritisch tegenover
zijn landgenoten staan kon —:
Ik wens mijne lieve vaderlanders teerbartiglijk geluk met de
nieuwe uitwerkselen hunner deugd ... Ik zal het voor tegen
woordig mijn post achten mijne vaderlanders af te schetsen de
zoete en innige vergelding, die uit de boezem zelve van die
deugd in ene grootmoedige ziel voortstraalt en met de weldaad
onafscheidentlijk verenigd is. Men ziet ogenschijnlijk (klaar
blijkelijk) dat het oogmerk van de godlijke voorzienigheid is
geweest ene onderlinge zamenkleving in het mensdom te ver
oorzaken ... De redelijkheid is te traag . . . om met genoeg
zame kracht en spoed tot wederzijdse onderstand toe te schieten.
Om dit gebrek te verhelpen heeft de algemene Vader raadzaam
gevonden in de grond onzer nature ene nutte zwakheid op te
leggen welke wij mededogendheid noemen . . . Wat een onwaar
deerbaar geluk is het voor ons in een land geboren te zijn,
’twelk de vrijheid van ’t geweten tot een onwrikbare grondslag
gelegd heeft 1'...

Men beluistert hier een nieuwe toon. Geen zeventiende-eeuwer kon zo schrijven. Er is in die redelijke
humaniteit iets aantrekkelijks, en iets machtigs voor
de toekomst; er is in die bezadigdheid en in die
zoetelijkheid iets slaps, in die zelfgenoegzaamheid
iets bedriegelijks.
a. Wetenschap.

Het eigenaardige van dit tijdvak komt in het
wetenschappelijk vorsen en denken het best tot zijn
recht. De beweging is hier zo internationaal als ooit,
de grote oorspronkelijke gedachten komen van
elders. Werd een vorige generatie beheerst door Descartes, nu is het Newton; in plaats van redelijke
beschouwing wordt waarneming het ordewoord.
In nauw verband daarmee ontwikkelde Locke zijn
philosophie, die aan het menselijk begrip grenzen
stelde, maar het meteen van het metaphysische weg
op de zintuiglijke wereld richtte.
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Nergens werd de beweging met meer ijver en
met meer ingenomenheid meegemaakt dan in de
Noordelijke Nederlanden. Onder een breed publiek
bestond er natuurwetenschappelijke, en in het alge
meen intellectuele, belangstelling. Dat uitte zich in
veel ietwat kinderlijk geliefhebber, en ook de natuur
wetenschappelijke rariteiten waarin de verzamelaars
zich, naast kunstvoorwerpen, boeken, antiquarische
bizonderheden en wat niet al, verlustigden, doen
vaak ietwat komisch aan. En toch krijgt men uit
het reisverhaal van de Duitser Von Uffenbach, die
in 1710 alle verzamelingen bezichtigde en alle lief
hebbers, vorsers, schrijvers bezocht, de indruk van
een opgewekt geestesleven. Die Duitser in ieder geval
— en hij was de enige niet — vond meer dan ver
bazende welvaart en rijkdom in het land, hij vond
overvloed van merkwaardige zaken en van belang
wekkende mensen. Inderdaad was de grond van die
verzamelwoede een echte deelneming in de meest
reële geestesarbeid van de tijd. Geschiedvorsing dong
met natuurwetenschap om de voorrang. Theologie
was op de achtergrond geraakt. Niet in het bewust
zijn van de meerderheid zeker en zonder dat er open
lijk strijd gevoerd was. Geen typischer figuur dan
Dr. Barend Nieuwentijt, wiens poging om de na
tuurwetenschappelijke ontdekkingen aan de gods
dienst dienstbaar te maken hierna nog ter sprake
komt; minder belangrijk, maar typischer dan Van
Effen, die zonder theologische preoccupatie het
nieuwe Engelse denken in Franse geschriften ten
behoeve van het continentaal publiek populariseerde.
Het besef van vooruitgang, het opgewekt geloof in
de toekomst van de menselijke geest en de mense
lijke samenleving, dat het tijdvak overal kenmerkt,
doordrong ook de Nederlandse cultuur. Vlak vóór
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het begin van het tijdvak staat nog Bekker’s pole
misch werk tegen de bovennatuurlijke betekenis, die
aan kometen gehecht placht te worden 1). In 1737
ontving men een komeet rustig en belangstellend met
kijker en passer. (Wat niet zeggen wil, dat er geen
bijgelovigheid onder het grote onwetenschappelijke
publiek meer bestond. Onder de schelmen en avontu
riers, waarvan het in die rijke en anders zo ordelijke
maatschappij wemelde, kreeg de astroloog Ludeman
— een Duitser — met zijn voorspellingen en recep
ten een hele vermaardheid.)
Er waren onder de leidende werkers op natuur
wetenschappelijk gebied nog mannen van Europees
kaliber. De grote wiskundige bloei, waarvan Christiaan Huygens de kostelijkste vrucht geweest was,
verwelkte weliswaar. In de verwante vakken traden
ook niet meer zo oorspronkelijke geesten op als
Zwammerdam en Leeuwenhoek; die laatste, wiens
werk ik nog in het vorig deel2) vermeldde, leefde
en onderzocht trouwens nog lange jaren na 1688,
ja tot na de vrede van Utrecht. En er waren toen
nog wel degelijk mannen van een jonger geslacht,
die in de geschiedenis der wetenschap meetellen. Ik
noem er slechts drie, allen, anders dan Zwammer
dam en Leeuwenhoek, anders ook dan Huygens,
aan Nederlandse universiteiten verbonden, name
lijk Boerhaave (1668-1738), Van 's Gravesande
(1688-1742) en Van Musschenbroek (16921761). De eerste was niet alleen een groot genees
heer, wiens roem van alle oorden patiënten trok,
maar hij was een grote persoonlijkheid, om wie te
horen zich buitenlandse studenten op de Leidse
college-banken verdrongen. Niet alleen voor de me*) Blz. 697.
2) Vgl. deel II, blz. 680.
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dische wetenschap, ook voor de scheikunde hadden
zijn onderzoekingen grote betekenis. Zijn leerboeken
(in het Latijn geschreven werden in tal van talen
vertaald. Zijn wetenschappelijke methode berustte
op een begrijpend aanvaarden van de leer der waar
neming, wars van metaphysische praemissen of be
spiegeling. (Zijn beste leerling, Van Swieten, kon
als Katholiek zijn opvolger niet worden en vond
een loopbaan in Oostenrijk.) Van ’s Gravesande,
die eveneens te Leiden doceerde, was op en top een
Newtoniaan, die zekere natuurkundige theorieën
verder ontwikkelde. Van Musschenbroek was van
1723 tot 1740 hoogleraar te Utrecht, daarna te
Leiden; hij bracht de proefondervindelijke natuur
kunde verscheiden stappen verder. Een van zijn wer
ken schreef hij in het Nederlands.
Aan de Nederlandse universiteiten werd de mach
tige traditie van de studie der klassieke en der Oos
terse talen nog steeds glansrijk voortgezet. Zo goed
als vroeger gingen er vanhier soms onbedoeld in
vloeden op het godsdienstig denken uit: de bijbel
beschouwing kreeg gedurig philologische en histo
rische ontdekkingen te verwerken. Belangrijk was
in dit verband bijvoorbeeld de grote Oriëntalist
Reland (1676-1718), hoogleraar te Utrecht, die
de Mohammedaanse godsdienst beschreef; en Schultens (1686-1750), de eerste van een hele dynastie
van Oriëntalisten te Leiden, die in het bizonder van
de eenheid der semietische talen uitging en de mening
bestreed, als zou het Hebreeuws uit zichzelf ver
klaard kunnen worden: met meer opzettelijkheid
dan éeri van zijn voorgangers riep hij het Arabisch
te hulp voor de verklaring van het Oude Testament.
Onder de classicisten was uit dit oogpunt vooral de
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mstorische richting van belang. Haar beste vertegen
woordiger was Perizonius (1651-1715), hoog
leraar eerst te Franeker, daarna te Leiden, die bij
voorbeeld over het zo tedere onderwerp van de
chronologie der Egyptische geschiedenis in verband
met de Joodse schreef. Petrus Burmannus (16681741, de zoon van Franciscus), eerst te Utrecht,
daarna te Leiden, levendige geest als hij was, hield
zich in zijn eigen studie toch meer aan tekstkritisch
onderzoek. De tijdgenoten trouwens bewonderden
hem, als zoveel 17e-eeuwse humanisten, bovenal als
Latijns dichter en redenaar. Hij stond zelfs wan
trouwig tegenover Tiberius Hemsterhuis, die door
zijn toedoen pas in 174® naar Leiden beroepen werd,
de man die de Griekse beschaving onafhankelijker
beschouwde dan enig voorganger.
Er was in de beoefening van de klassieken juist
aan de Nederlandse hogescholen nog veel van de
traditionele vormendienst. De hoogleraren in het
Latijn vervulden nog de rol van redenaar bij grote
nationale gebeurtenissen en dat werd heel ernstig
opgevat. Tegenover de klassieken zelf was de geest
van onzelfstandige verheerlijking nog lang niet over
wonnen en men vindt iets hiervan terug in de geestes
houding van veel juristen tegenover het Romeins
recht. Het is een oud verwijt aan het adres van ,,de
Hollandse school”, dat zij het Romeins recht om
zijn zelfs wil, zonder relatie tot de werkelijkheid,
oeoefende. Het zo jammerlijk achtergebleven en
:egelijk verbrokkelde Nederlandse recht ontwikkelen,
zo dat het de dikwijls willekeurige toepassing van
iet Romeinse recht had kunnen ontberen, dat was,
zou men denken, een voor de hand liggende onderïeming. De mogelijkheid had opgesloten gelegen in
le studie van de befaamde Friese jurist Huber, die
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in 1693 stierf. Het kenmerkt diens kijk op de zaken,
dat hij niet alleen over het inheemse recht in het
Nederlands schreef (Hedendaagse Rechtsgeleertheyt,
1686), maar dat hij uitdrukkelijk het Latijn aan
duidde als een dam die de vrije loop der kennis be
lemmert, en de moedertaal toejuichte, die het volk
„uit de bittere dienstbaarheid van het Rooms Egypten” bevrijden zou. Van zulke denkbeelden moest
Huber’s leerling, die de grote man van déze generatie
werd, niets hebben: Cornelis van Bynkershoek (uit
Middelburg, 1673-1743), raadsheer in de Hoge
Raad, later voorzitter, bewonderde het Romeins
recht zodanig, dat hij de eenmaking van het recht
van Holland, toen de Staten dat wilden ondernemen,
vrij onverschillig op de natuurlijke moeilijkheden
van het stedelijk particularisme (trouwens ook
Sïingelandt achtte die onoverkomelijk) liet afsprin
gen. Bij een man die als rechter de praktijk met een
zo ongewoon meesterschap beheerste, die bovendien
in de vele studies door hem toch ook (maar steeds
in het Latijn) aan het Nederlandse recht gewijd, uit
muntte door onafhankelijkheid van blik, bevreemdt
dit. Niet door zijn werken over het Romeinse recht
is Van Bynkershoek bij het nageslacht bekend ge
bleven, maar door een paar geschriften over inter
nationaal recht. Zijn onafhankelijkheid toonde hij
ook daar, door de practische onhoudbaarheid van de
zijn landgenoten zo na aan het hart liggende regel
„vrij schip vrij goed” te erkennen.
In weerwil van ambtsbezigheden die een heel
leven overvuld konden hebben, verwierf Bynkers
hoek zich meer wetenschappelijk gezag dan éen van
de juridische hoogleraren van zijn tijd. Tot in de
barre schimptwisten met vakgenoten toe lijkt hij
soms de rechte academicus. Toch werd die geest bij
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Dcm door de dagelykse aanraking met het leven op
gelukkige wijze gecorrigeerd — een geest die aan de
universiteiten in ieder geval vaak iets bij uitstek dors
en wereldvreemds kreeg. Over het geheel dient ge
zegd, dat het academisch onderwijs in deze periode
bezig was te verstijven. De allengs algemeen gewor
den gewoonte van regentenfamilies om hun zonen
rechten te laten studeren, deed niets om dat te stuiten.
Wij hoorden de klacht al 1), dat die jongelui aan
de universiteit niets goeds uitvoerden. Het Latijn
waarin de colleges gegeven werden, verklaart dat ten
dele. Er kwam nog bij, en er hing trouwens mee
samen, juist dat verschijnsel dat de stof in een zo
verwijderd verband tot de omstandigheden of de
toekomst van de hoorders stond. Vaderlandse ge
schiedenis bijvoorbeeld werd wel gedoceerd, Petrus
Burmannus beweert zelfs dat hij, of er een stad
houder was of niet, nooit geschroomd had daarbij
openhartig zelfs over partijschappen te spreken.
Maar dit onderwerp was steeds als bijvak aan een
Latinist of Graecus opgedragen. Veel kwam er in
de praktijk zeker niet van terecht, evenmin als van
het vaderlands staatsrecht, dat gewoonlijk evenzo
behandeld werd. Wieling, een Duitser, die door
Bynkershoek's toedoen hoogleraar werd te Franeker,
daarna te Utrecht, zei ervan:
Och of de Nederlanders die zich te Rome als burgers thuis
voelen, eindelijk eens ophielden als vreemdelingen in hun eigen
land te verkeren!

Huber had ook hier een begin gemaakt, maar het
duurde generaties, tot in de jaren veertig van de
achttiende eeuw, vóór daar met kracht en doelbe
wust aan verder gewerkt werd: dat was weer te
Franeker, en. de hoogleraar was Trotz, evenals
) Zie hiervóór, blz. 331.

380

3EESTELIJK LEVEN IN DE REPUBLIEK

Wieling een Duitser van geboorte. Bynkershoek
juichte trouwens zijn behandeling van de staats
instellingen der provincies toe. In 1755 werd Trotz
naar Utrecht beroepen en maakte er school. Het ver
dient opmerking dat deze Duitser ook het gebruik
van het Nederlands op disputaties aanmoedigde.
Het feit zelf, dat er tegen het midden van de acht
tiende eeuw meer en meer Duitsers leerstoelen aan
Nederlandse universiteiten kwamen bekleden, moet
de aandacht trekken. Enige tijd later bestond te
Utrecht meer dan de helft van de senaat uit vreem
delingen. Het verschijnsel laat zich enkel verklaren
uit de doodsheid van het academisch onderwijs in de
voorafgegane generatie, dat buiten machte geweest
was nieuw leven voort te brengen.
Wel werd op het gebied van vaderlandse geschie
denis, en ook van de wetenschappelijke bestudering
der Nederlandse taal, in dit tijdvak werk van be
tekenis voortgebracht; maar buiten de universiteiten.
De zeventiende eeuw had historieschrijving in
grote trant gekend, al was het alleen maar door
Hooft’s epos van de opstand en Brandt s Historie
der Reformatie en Leven van De Ruyter1). Die
traditie werd eigenlijk niet voortgezet. Op cultuur
historisch gebied woekerde, zoals wij zien zullen,
een al te detail-lustige verzamelaars-belangstelling;
maar daar ontstond toch éen werk, dat hoe anecdotisch ook opgevat, gedragen werd door liefde voor
een grote nationale prestatie: Houbraken s Grote
Schouburg der Nederlandsche Schilderkunst (1718),
een voortzetting van Van Mander s traditie, merk
waardig genoeg ook in dit opzicht dat er (in een
tijd waar overigens Noord en Zuid zo los van elkaar
*) Vgl. deel II, blz. 339 en 731.
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waren komen te staan) over Vlaamse en Hollandse
schilders door elkaar gehandeld werd.
wat
politieke geschiedenissen betreft, ontbrak die grote
opzet. De toch zo grootse gebeurtenissen van 1672,
van heel Willem ;IH’s stadhouderschap en van de
Spaanse Successie-oorlog, bleven (kronieken in de
trant van Aitzema en eendags-maakwerk daarge
laten) zonder beschrijver.
In wezen verwant met de eigenlijk gezegde ge
schiedschrijving was de uit oude reisbeschrij
vingen voortgekomen beschrijving van vreemde lan
den in het gebied der Compagnieën: ook daar, in het
werk van Baldaeus bijvoorbeeld1), maakt zich het
echt historisch besef van een groot onderwerp voel
baar en vindt men bij de lezer nationale belang
stelling in Nederlandse daden verondersteld. Dit
was een soort, die nu zelfs drukker beoefend werd
:n waaraan, tussen geografische beschrijvingen of
persoonlijke lotgevallen door, de echt historische ver:elkunst zich ontwikkelen kon. Zo in Havart’s Opm ondergang van de kitst van Coromandel (1693),
Bosman s Beschrijving van de Guinese Goudkust
(17°4). Bogaert's Historische reizen door d’ oosterxhe deelen van Asia (1711), Valentijn’s Oud en
Sfieuw Oost-Indiën (1724-26). Vol wetenschappeijke belangstelling voor landen en volken hebben
leze werken met de geschiedenis als wetenschap niet
teel te maken. Ik vermeld ze hier (hoe ongelijk zij
>ok zijn, Bogaert al te literair, Valentijn integendeel
vat heel kunsteloos) in mindering van de bewering,
lat nationale geschiedschrijving voor een wijde
ezerskring in onbruik geraakt was.
Overigens was dat toch zo. Basnage’s Annales des
1 Aldaar, blz. 630.

382

GEESTELIJK LEVEN IN DE REPUBLIEK

Provinces-Unies (1719-23) behoort niet tot de
Nederlandse literatuur *) ; wat Nederlandse geschrif
ten betreft, neem Costerus’ Historisch verhaal. . .
raakende het formeren van de republique in 1572 en
’73 (1736) of zelfs L. de Beaufort's Leven van
Willem 1 (1732) — waarvan de titel iets anders
doet verwachten —, en men zal bevestigd vinden
wat ik hiervóór schreef 12), dat partijzucht een van
de voornaamste drijfveren voor historische belang
stelling geworden was. Niet de beschouwing van
een periode of een figuur als een kostbaar nationaal
bezit bezielde ’tzij Costerus of De Beaufort, maar
zij wilden de legende van de adel en grootheid van
Willem III, zelfs van Willem I, de trots van de
andere partij, aantasten. En behalve partijzucht was
er (trouwens nauw daarmee verbonden) de behoefte
aan constitutioneel precedent. Zelfs tot de middel
eeuwen was men immers sedert Fran$ois Vrancken3)
al gegaan om er argumenten voor de aanspraken
van de Staten van Holland op de soevereiniteit te
vinden. Nog zocht men er, bijvoorbeeld in de twis
ten tussen Hoeksen en Kabeljauwsen, parallellen
voor de tegenstelling tussen stadhouder en regenten.
Natuurlijk had zich daar weldra echte weetlust bij
gevoegd en er was een hele literatuur van eruditie
ontstaan, vaak in de vorm van stadsgeschiedenissen.
Zulke plaatselijke en nog allerlei andere speciale be
langstellingen legden nu meer historische vormkracht
aan den dag dan van een meer algemeen besef van de
grootheid van een tijdvak of van een persoon scheen
te kunnen uitgaan, en in deze antiquarische geest
werd ijveriger dan ooit gewerkt.
1) Vgl. hierna, blz. 466.
*) Blz. 344 vlg.: vgl. ook blz. 91.
*) Zie deel I. blz. 629.
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iviec meer ijver aan begrip voor de middeleeuwen
zeker, zoals bleek uit het tweemaal uitgeven van de
zogenaamde kroniek van Klaas Kolijn, in 1719
door de Overijselse oudheidkenner Dumbar, in 1745
in een pracht-gewaad door de oude Van Loon; en
even kenschetsend is de bewonderende ontvangst
door andere vorsers als Van Mieris of Hoynck van
Papendrecht of de woede van Van Alkemade en zijn
schoonzoon de remonstrantse predikant Van der
Schelling, die zich de eer van met die plompe ver
valsing voor het publiek te komen ontfutseld acht
ten. Ja mannen van dieper kennis, de een van de
oudere taal, de ander van de geschiedenis, Huydecoper en Wagen aar, kwamen niet dan na aarzeling
tot het juiste inzicht.
Een hele reeks van mannen is hier genoemd, die
toch als grondleggers van vaderlandse geschied
vorsing hun verdienste hebben, en er waren er meer.
Werken als de geschiedenis van Deventer (door
Dumbar), van Den Briel (door Van Alkemade),
van Leiden (door Van Mieris *>) van Den Haag
(door De Riemer), meest prachtig uitgevoerd, heb
ben . door hun nauwkeurigheid en het naarstig
archiefonderzoek van hun bewerkers nog heden
waarde; dat geldt ook voor Van Loon’s Nedeclandsche Historipenningen (vier grote delen) of Van
der Schelling s Histon van het notarisschap,---- om
enige te noemen. Uitgaven van privileges, van oude
rechten, van brieven waren aan de orde van den dag.
Zo stelde Van Mieris het charterboek van de graven
van Holland en Zeeland samen, en voor de geschie
denis van de voorgaande eeuw waren van ongemeen
belang de brieven van en aan De Witt, die van 1723
u wans' . ‘689-1763. uit het bekende schildersgeslacht. en zelf
scmlder: zié hierna, blz. 442.
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tot 25 in zes delen verschenen; het moet overigens
gezegd, dat het bij deze éne uitgave van de corres
pondentie van een zeventiende-eeuws Nederlands
staatsman bleef, terwijl er van dien aard in Enge
land en Frankrijk talrijke uitkwamen. Huydecoper
bezorgde de brieven van Hooft, Pieter Burman die
van oude vakgenoten, Lipsius, Gronovius, Nicolaas
Heinsius (alle in het Latijn natuurlijk). Ik vermeld
nog de Analecta Belgica, een keuze van belangwek
kende stukken meest voor de zestiende-eeuwse ge
schiedenis, in het licht gegeven door de katholieke
priester Hoynck van Papendrecht, van wie we aan
stonds meer zullen horen.
Dit is alles historische vorsing, ingegeven door
antiquarische belangstelling en nauw verwant aan
de verzamelzucht die de talloze curiositeiten-kabijietten in het leven riep. Hoe nauw verwant, voelt
men het best als men bij Uffenbach het uitvoerig
relaas naleest van de lange avonden die hij ten huize
van Van Alkemade sleet, wanneer de eerzame Rot
terdammer, Ontvanger van de konvooien ter Admi
raliteit, hem onder het genot van koffie, wijn, en
door zijn dochter gebakken oliekoeken, zijn schatten
vertoonde: oude hoeken en oorkonden, tekeningen
van zegels, — en het kostbaarste van al, een afschrift
van de kroniek van Klaas Kolijn! . . .
Waar die hartstocht voor het oude om zijnszelfs
wil faalde, was als het op componeren aankwam.
De drie delen door Van Alkemade en Van der Schel
ling samen aan Nederland’s displegtigheden gewijd,
bijvoorbeeld, tonen hun eruditie van een ietwat be
lachelijke kant. Een wezenlijk groot onderwerp werd
daarentegen aangedurfd door pastoor Van Heussen,
die de geschiedenis van de Utrechtse kerk beschreef
(maar in het Latijn, ofschoon het grote werk aan-
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stonds vertaald werd); partijstrijd — een andere
dan de gewone: kapittel tegen Rome — was ook
hier, zoals wij zien zullen, de aanleiding. Op de
meest onverwachte wijze kwam het partij-motief
soms om een hoek gluren. Toen Van der Schelling
in 1745 Van Loon zijn uitgave van de onwaar
deerbare Klaas Kolijn betaald wou zetten, vond hij
er niets beters op dan over zijn katholicisme te
smalen, hem „ommegang met munniken” ja
„Spaansgezinde gevoelens” verwijtende: zelfs het
werk over Holland s oude leenroerigheid van het
Duitse Rijk, waarin Van Loon (hoezeer terecht!)
gewaarschuwd had om toch niet „zo hoog op te
geven van de macht der Staten”, werd opgehaald
om hem van „een oneerbiedig en onbeschaamd ge
drag tegen zijne hoge overheid” te beschuldigen.
Van Loon verdiende beter. Die Katholiek was een
warm vaderlander, die in zijn Histori-penningen de
roem van „de Vryestaat” verheerlijkte, die zich
teweer gesteld had toen een uitgever hem dat werk in
het Frans had willen laten schrijven; hij had een
ander bereid gevonden het met het Nederlands te
wagen: niet minder dan 900 inschrijvers had die
toen voor de vier kostbare folianten gevonden! Heel
het beroep van Van Loon in zijn inleiding (in
1723) was op de verplichting jegens het eigene, op
nationaal gevoel:
(Hij merkt eerst op dat de beschrijvers van antieke pennin
gen vaak met de betekenis verlegen zitten en wensen dat de
ouden zelf ze beschreven hadden.) Dan, op denzelfden tijd,
die velen in het beschrijven van de schoenen, hozen, bellen,
ringen, tafelbedden, glazen, en andere kleinigheden der Ouden,
zich tot zwetens toe afslovende, hun uiterste best deden om
in die ware en algemene schipbreuk der verduisterde oudheid
£f..Y°?rkomcnde brokken en her- en derwaarts vlottende over
blijfsels derzelve op te vissen, om dus nog iet van zo dierNederlandse Stam III 13
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laren schat ten gemenen nutte te behouden, komen ze den;elfden misslag te begaan, met zich geheel aan die uitheemse
;inlijkheden (genoegens, neigingen) over te geven; terwijl ze
lie van hun eigen vaderland, welke hen de naaste zijn, als
innut en hen niet aangaande, verwaarlozen. (Hierbij haalt hij
lan zeer tersnee Melis Stoke aan, en zegt verder nog:) Want
>f wel (hoewel) door enige (n) de bevalligheid der thans alom
:o zeer in zwang zijnde Franse tale zeer hoog wordt in top
[evoerd en als weergaloos ieder aangeprezen, zo dunkt mij,
lat de Nederlandse zaken niet beter als in hare eigen spraak
tonnen verhandeld en beschreven worden. Te meer sinds die
n kracht van uitdrukking, rijkdom van bewoordingen, en
zuiverheid Van haren oorsprong, geenszins voor enige andere
Dehoefte te wijken.

Het mag dan waar zijn dat veel van die noeste
/orsing een spel van eruditie was, of een zucht om
[tellingen waar te maken, dat met andere woorden
ie historische verbeeldingskracht zwak blijkt, er be
stond toch een levendige belangstelling voor de eigen
historie en het nationaal motief ontbrak daarbij
geenszins. Een man als Van Loon kon daardoor
enkel tot een ietwat holle en voor onze smaak dode
lijk vervelende rhetoriek worden aangezet, maar er
was een jonger tijdgenoot, die tot groter dingen be
kwaam was.
Want het bleef niet bij al deze beschrijvende en
vorsende arbeid, bij al deze studies over bizondere
onderwerpen. Men kan het alles zien als voorbe
reiding — door het verzamelen en schiften van
materiaal, door het scheppen van een atmosfeer van
belangstelling — voor het grote samenvattende
werk, de Vadetlandsche Historie, waarvan Jan
Wagenaar in 1749 de eerste twee delen liet ver
schijnen, en dat hij in 1759 met het twintigste vol
tooide. Reeds eerder, in 1738 en volgende jaren, had
Wagenaar, een jonge man nog (hij was in 1709
geboren), het eerste vijftal delen geschreven voor de
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reeKs aie de uitgever 1 ïrion in zijn vertaling van een
groot Engels verzamelwerk over alle volken wenste
in te lassen om van de Nederlanden een oorspronke
lijke beschrijving te verkrijgen; zo kwam (maar pas
na vele jaren) de Tegenwoordige Staat der Neder
landen 1) tot stand, een monument van nauwkeu
righeid, waarin de eindeloze verscheidenheid van de
bestuursinrichting van gewesten, steden en platte
land met grote historische eruditie beschreven wordt.
Maar de Vaderlandsche Historie is nog heel wat
anders.
Tot ’s werelds grote geschiedschrijvers behoort
Wagenaar niet. Daarvoor ontbreekt het hem aan
diepte van gedachten, aan oorspronkelijkheid van
verbeelding, aan vormkracht van stijl. Zijn werk is
nuchter, hij vertelt de politieke geschiedenis alsof er
niets daarbuiten bestond, de toon van zijn verhaal
is van een nimmer uit de plooi rakende, onpersoon
lijke gelijkmatigheid. Maar de Vaderlandsche His
torie is desalniettemin een ontzag afdwingende
prestatie en in de ontwikkeling van de NoordNederlandse cultuur een moment van betekenis. Als
men bedenkt dat de schrijver een autodidact was,
van kleinburgerlijke afkomst, die jong op een kan
toor geplaatst zich tot zelfstandig houthandelaar
opwerkte, dan stijgt de bewondering. De kennis
waarop zijn werk berust, de kritische zin waarmee
de gegevens onderzocht en benut zijn, de overzichte
lijkheid van hun rangschikking in het geheel, dat
alles rechtvaardigt de eerbied waarmee de tijdgenoten
het werk ontvingen. De ordelijke, verzorgde stijl,
het doeltreffend werktuig van een verstandelijke
geest, versterkte de indruk die het op hen maakte.
) Vgl. hiervóór, blz. 337.
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Maar wat in het bizonder Wagenaar's triomf verzekerde, was de volledigheid waarmee hij de opvat
tingen en vooroordelen van het lezend publiek (van
de grote meerderheid toch) deelde. Niet enkel dat hij
het vaderland zonder bezwaar tot de zeven gewesten
beperkte (zelfs de Generaliteitslanden noemt hij in
zijn inleiding niet), als leidende gedachte stelde hij,
dat de vaderlandse geschiedenis een geschiedenis „der
getergde, verdrukte, herlevende, en zegepralende
Vrijheid was, de vrijheid in de middeleeuwen reeds
(geheel als bij Vrancken), en daarna, vertegenwoor
digd en verdedigd door de Staten ’s lands. Gerefor
meerd opgevoed, was Wagenaar als jongeman over
gegaan tot de Doopsgezinden. Hij was godsdienstig
in de nieuwe, redelijke, blijmoedige trant, hij be
schouwde zijn burgemeesters van Amsterdam met
diepe eerbied en verwachtte van hen en van zijn
soeverein, de Staten van Holland, bescherming tegen
de aanmatiging der heersende kerk, welker aan
spraken hij wantrouwde. Met andere woorden, zijn
sverk gaf vorm en gezag aan de Staatsgezinde en
inti-Calvinistische beschouwing van de Noord'Jederlandse geschiedenis, en het deed dat met temeer
ffect, waar bij hem partijgevoel en nationale zin tot
en op het oog zo harmonische eenheid samengemolten waren. Hier trad een schrijver op, die in zijn
lehandeling van de partijtwisten onder de Republiek
looit uit de toon viel van rustig mededeler der
ibjectieve waarheid, zijn eigen mening nooit uitr
prak, en zeker ook, van mogelijkheden buiten zijn
ezichtskring onbewust, oprecht naar billijkheid
treefde. Prof. Hemsterhuis, de Leidse Graecus,
taakte na de verschijning van de eerste delen zijn
olleges over vaderlandse geschiedenis: nu konden
e studenten het bij Wagenaar lezen .. .
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Ons oordeel luidt natuurlijk anders. Juist Wagenaar’s middeleeuwse delen, waarin hij zich boven
dien nog tot het graafschap Holland beperkte, zijn
waardeloos voor de hedendaagse lezer. De rest blijft
als helder, verstandig, goed gedocumenteerd relaas
bestaan. De voornaamste betekenis van het werk is
intussen, dat het aan de Noord-Nederlandse bur
gerij voor enige generaties een aaneengeschakeld over
zicht van de geschiedenis der Republiek schonk,
waarin Staten en Stadhouder, regenten en predikan
ten, gereformeerde kerk en dissenters de plaats in
namen, die de heersende opinie, de opinie niet van
driftige partijgangers maar van gematigde, rustige
lieden, hen wilde zien innemen.
Evengoed als de vaderlandse geschiedenis werd de
Nederlandse taal in dit tijdvak druk bestudeerd.
Het doel waarmee men daarbij over het algemeen te
werk ging, was de regels voor het behoorlijk schrij
ven vast te stellen — naar moderne begrippen een
bij uitstek onwetenschappelijke geesteshouding; de
schrijftaal kreeg van die geleerde bedillers heel wat
te lijden ook, al dient men naar mijn mening
in hun pogingen om door grammaticale wetgeving
tot een schrijftaalconventie te geraken een nood
wendige functie in het ontwikkelingsproces van onze
taal te erkennen: de verlegging van het culturele
zwaartepunt op het eind van de zestiende eeuw had
nu eenmaal een zekere verwarring teweeg gebracht
en de sterke bindende werking, die elders van een
nationaal hof en een aan het cultuurleven deel
nemende adel uitging, ontbrak zowel in de Repu
bliek als in de onder de Koning teruggebrachte
Nederlanden.
Na de spraakkunstenvloed van de zestiende
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eeuw ) begon er nu een nieuwe bezinning op de
vorm van de taal en de Nederduitse Spraekkunst
(1706) van de Deventerse predikant Moonen2)
werd gretig ontvangen; dat boek behield bij generatis van aan hun taal werkende, „schavende”, „vij
lende , dichters gezag; geheel in de geest van de
Vondelverering, die de poëzie zelf aan diens traditie
onderwierp 3), leidde ds. Moonen het juiste taalge
bruik uit het werk van de grote dichter af. En vol
gens hetzelfde beginsel stelde de Amsterdamse con
rector David van Hoogstraten 4) zijn Geslachtlijst
van zelfstandige naamwoorden op. Onbewust dron
gen beiden aan hun vereerde Vondel en aan de Neder
landse taal, welker ontwikkeling zij met de aan het
Latijn ontleende grammaticale begrippen niet over
een wisten te brengen, de Latijnse maatstaf op.
Waar er waren er, die het zo eenvoudig niet opvatten.
In het bizonder een Amsterdams koopman,
(\driaan Verwer, kritiseerde de willekeur van Moo
nen s „gefabrijkte regelen” en betoogde dat een taal
baar volstrekte wetmatigheid heeft, niet van éen
lichterlijk oeuvre te leren, maar uit de bestudering
ran oudere vormen. De gedachte dat slechts de oudere
:aal wetten, of de zuivere wetten, heeft, strijdt
rveneens met moderne inzichten, maar die gedachte
ivas niettemin vruchtbaar, omdat zij aandacht vroeg
imor wat tot dan toe verwaarloosd en geringgeschat
vas. Twee merkwaardige mannen werden door
i/erwer’s gedachtengang geleid tot wezenlijk diep
gaande studie van de oudere Nederlandse taal.
De eerste was Balthasar Huydecoper (1695)
)
)
)

Vgl. deel I, 712; 728.
1644-1711: als dichter vermeld deel II, 718.
Vgl. deel II, 726, en hierna, blz. 448.
Zie hierna, blz. 446.
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1772), lid van een bekende Amsterdamse regenten
familie en zelf schepen van Amsterdam en baljuw
van Texel. Zijn Proeve van taal- en dichtkunde, in
vrijmoedige aanmerkingen op Vondel’s vertaalde
Herscheppingen van Ovidius, in 1730 verschenen,
een omvangrijk werk, waarvan na Huydecoper’s
dood een nieuwe uitgave verscheen met de toevoe
gingen die hij er heel zijn leven bij verzameld had,
was als een handleiding van hoe men schrijven moet;
waarbij Vondel zelf gedurig op de vingers getikt
wordt. Zijn norm bracht Huydecoper, zo goed als
Moonen en Hoogstraten, uit de Latijnse grammatica
mee, van buiten het Nederlands dus, al was hij zich
daar evenmin als zij klaar van bewust. Voor de
schoolse opvatting zowel van „taal-” als „dicht
kunde”, die bij het opdrogen van de inspiratie der
zeventiende eeuw nu zo onbeperkt kon heersen, een
kenmerkend werk; maar voor de wetenschap was
de betekenis, dat Huydecoper een grondige studie
van het Middelnederlands ging maken. Na Douza’s
uitgave van Melis Stoke was er bijna niets gedaan;
Van Alkemade had Stoke in 1699 nogeens uitge
geven, maar zonder de kennis ervan iets verder te
brengen; in 1727 gaf Le Long Maerlant’s Spieghel
Historiael in het licht. Dat was alles wat in druk
bestond (afgezien van de valse Klaas Kolijn!)
Huydecoper verwierf een aantal handschriften, waar
uit hij voor zijn Proeve putte, maar al wat hij uit
gaf, was nogmaals, op het laatst van zijn leven, en
nu met voortreffelijke annotatie, Melis Stoke. Zo
vreemd stond men nog steeds tegenover de middel
eeuwen, zo zat men bevangen in zijn eigendunk van
de beschaving in pacht te hebben en de wetten der
schoonheid als het ware pas te hebben ontdekt, dat
men op zijn hoogst de taal (of bij Stoke het historie-
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vernaai; interessant kon vinden, zodat toch Huydecoper’s pionierswerk nog in lang niet tot de ontgin
ning van de middeleeuwse letterkunde leidde.
Toch had zijn eigen werk, als men het historisch
beschouwt, naast de zuiver taalkundige, ook grote
netekenis als voorbeeld van letterkundige kritiek,
tfet heeft, hoe droog ook, iets indrukwekkends. De
.cherpzinnigheid en het goede oordeel - wegen op
:egen de belezenheid, en daarmee is veel gezegd,
want Huydecoper haalt met gemak en met effect
ut
de Nederlandse en buitenlandse letterkunde
ran vóór zijn tijd aan — om een woord te illustreen, of een wending, of om verschillende mogelijkïeden van metrum of caesuur of klankspel te doen
utkomen. Zijn beheersing van de Nederlandse letter
ende in het bizonder is treffend en het gedurig
loemen van Heyns en Spieghel (van wie Pieter
laming juist met grote piëteit een nieuwe uitgave
«zorgd had), Hooft en Huygens, De Decker en
vesterbaan, en van tientallen meer, waaronder tijd
genoten (of bijna-tijdgenoten) als Schermer en
°°t /» en dan nog van zestiende-eeuwse rederijkers
i zelfs vanMiddel-Nederlandse schrijvers, maakt dit
eduldige werk van zeshonderd bladzijden tot een
ïonument van letterkundige traditie. Het is zelf
llerminst een kunstwerk, alle compositie ontbreekt;
laar die verzamelaar van aanhalingen, die vrijïoedige en toch niet neuswijze of oneerbiedige critiis, die scherpe waarnemer (want zijn aanbidding
m de regels verduisterde Huydecoper’s blik voor de
iten niet) werkte in de overgeleverde Nederlandse
«etkunde als in een kostelijke schatkamer. Hij verdderde kennis en begrip ervan en versterkte tevens

hee}

nietna,

diz.

43 7, 449.

394

GEESTELIJK LEVEN IN DE REPUBLIEK

de eerbied ervoor. Het loont de moeite wel voor wie
een inzicht in het verschil tussen de Noord-Nederlandse en de Zuid-Nederlandse cultuur in de vroege
achttiende eeuw wil krijgen, om naast Huydecoper’s
Proeve Labare’s Const der Poesye 1) te leggen. Zo
rijk de inhoud van het eerste, en zo oorspronkelijk,
in weerwil van de schoolmeesterige trek, de behan
deling, zo arm en conventioneel is het werk van de
Bruggeling. Zeker, er ligt iets willekeurigs in de ver
gelijking van twee tijdgenoten als vertegenwoordi
gers van verschillende bevolkingsgroepen of streken:
individuele eigenschappen spelen een moeilijk te
schatten rol daarbij. Maar in het algemeen kan men
gerust zeggen dat een werk als dat van Huydecoper
in het toenmalige Zuiden ondenkbaar is: evenals
trouwens Pieter Vlaming’s uitgave van Spieghel of
Huydecoper’s eigen uitgave van Hooft’s brieven.
Ondertussen had een ander man zijn studie nog
in een veel ouder verleden gevoerd; dat was Ver-.
wer’s jongere vriend Lambert ten Kate (16741731), doopsgezind Amsterdammer en autodidact
evenals Wagenaar, maar verreweg de oorspronke
lijkste wetenschappelijke denker van al de genoemde,
zozeer dat eerst een later geslacht dat heeft kunnen
erkennen. Heel anders dan Moonen of zelfs Huyde
coper begreep Xen Kate, dat de taalkunde op waar
neming berusten moet; en op waarneming van de
gesproken taal, of van de klank achter het schrift
beeld. Goed artistiek en natuurwetenschappelijk
onderlegd, schreef hij met merkwaardig inzicht over
klankleer, en door vergelijking van Germaanse talen,
in het bizonder van het sedert 1665 toegankelijke
Gotisch, kwam hij zowel hun onderlinge eenheid
1) Zie hiervóór, blz. 267.
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ais emceie van de voornaamste klankwetten op het
spoor. Stouter dan van Schultens was zijn greep:
niet om te verstaan, maar om het mechanisme te
leren kennen paste hij de vergelijking der talen toe.
Geen tijdgenoot benaderde het wezen van taal zo
dicht of had zulk een begrip van historische ontwik
keling. Een kring van kunstenaars, dichters en letter
vrienden omgaf Ten Kate met bewondering, maar
men luisterde toch wel voornamelijk naar zijn aesthetische theorieën, waarmee hij zich kind van zijn tijd
toonde. De taalgeleerde maakte geen school. Kon het,
waar de universiteiten zo uitsluitend in handen van
ie classici waren? In ieder geval duurde het bijna
:en eeuw, vóór Jacob Grimm, de Duitser, Ten Kate’s
denkbeelden verder voerde.
Alles bijeen is het nog een rijk beeld, dat het
wetenschappelijk leven in deze periode oplevert. De
doodsheid in het Zuiden steekt er bij af. Wat een
verschil tussen pater De Jonghe of de Chronycke
)an Vlaenderen en Wagenaar! Hoe schaars zijn de
ïitgaven zelfs van het engste antiquarisch belang,
lie naast de overvloed in het Noorden gesteld kunïen worden. Van Loon werd op zijn oude dag om
:ijn katholicisme gehoond, maar hij had toch alles
>ijeengenomen over belangstelling en geestelijk ver
deer in zijn vaderland niet te klagen. En in het
duiden? Hij had, gelijk zoveel Noord-Nederlandse
:atholieken, enige tijd te Leuven gestudeerd (daarna
e Leiden). Meer dan eens kwam hij nog om archi’alische onderzoekingen te doen in Brabant terug;
egen het eind van zijn leven bezocht hij zijn oude
miversiteit en schonk zijn werken aan de biblioheek. Zij waren in het Zuiden nauwelijks bekend;
an de 900 inschrijvers op de Histori-penningen (die
och ook voor Zuid-Nederlandse geschiedenis belang
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hadden) waren er geen dozijn Vlamingen of Bra
banders. Te Brussel wekte hij de belangstelling van
ie keizerlijke bibliothecaris door wat hij over ver
steende vissen in het een of ander Hollands rariteiten-kabinet wist te vertellen; maar dat hij ergens
verwante geesten op het gebied van de geschiedenis
trof, blijkt niet. En naast de besproken onderzoe
kingen en beschouwingen, die de grondslagen voor
jen wetenschappelijke studie van de gemeenschappe
lijke taal en letterkunde legden, was er in het Zuiden
eerst recht niets.
b. Religie.
§

Protestanten.

Alle stromingen, die wij vroeger in het gods
dienstig leven opgemerkt hebben, zetten zich voort;
een beschrijving zou licht de indruk kunnen wek
ken, dat almaar weer dezelfde of soortgelijke dog
matische problemen enkel maar door een nieuwe
generatie besproken werden, dat zij dezelfde aan
doeningen in soortgelijke vormen beleefde.
De Coccejanen namen onder de inwerking van
de resoluties van 1694 *) de kerk, althans in Hol
land en Utrecht, meer en meer in bezit. Dat was
zeker niet de bedoeling van Willem III geweest,
maar Willem III was er niet meer. Wat een verschil
dat maakte, bewijst een voorval te Utrecht. Daar
had de vroedschap in 1698 de befaamde Coccejaan
Vitringa uit Franeker naar haar eigen hogeschool
willen beroepen. Onmiddellijk werd een Utrechts
burgemeester naar het Loo ontboden en vernam
daar van Bentinck en toen van de vorst zelf, dat
*) Blz. 21 vlg.
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men „wel zou doen ’ Vitringa in Franeker te laten;
de vroedschap schikte zich zonder tegenspraak.
Maar drie maanden na Willem III’s dood werd
Vitringa nogmaals beroepen en toen hij voor de eer
bedankte, benoemde men Roëll, nog een Franeker
dwaallicht, die de Utrechtse kerkeraad met schrik
zag komen. Maar van protesten van die kant waren
de heren nu allerminst gediend: de commissaris van
de magistraat schrapte in de kerkeraadsnotulen
eigenhandig alles wat op de benoeming van Roëll
betrekking had — en men liet het zich welgevallen.
Er werd nog wel eens weerstand geboden. Een
hele opschudding verwekte bijvoorbeeld ds. Jacobus
Fruytier, van Rotterdam, met zijn verwoede aanval
op alle nieuwlichterij in een boek dat hij in 1713
deed verschijnen, Sion’s Worstelingen. „De volge
lingen van Coccejus en Cartesius” kregen er daarin
hevig van langs.
Bij velen mag het heilig orakel der rede uitspraak doen tot
zelfs over de goddelijkheid der Schrift... Die wijzen snateren
zelfs dat de aarde draait en de zon stilstaat, aldus de Schrift
ondergravend.

Maar Fruytier kwam over dat boek in last bij zijn
eigen Zuid-Hollandse Synode. De meerderheid van
de predikanten was daar toen al Coccejaans, maar
inderdaad was reeds toen het verschil van zijn oor
spronkelijke dogmatische inhoud vrijwel ontdaan,
ofschoon het tot 1738 duren zou, eer de oude
Gelderse predikant Vlommers, zelf een Voetiaan,
dat in een vrede-stichtend geschrift overtuigend aan
toonde. De partijnamen raakten daarmee niet in
onbruik, maar men leerde elkaar verdragen; in veel
plaatsen zorgden de magistraten er zelfs voor.dat
beide richtingen bij predikantsbenoemingen tot hun
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recht kwamen. Zij deden dat tot geruststelling van
de ijverig gereformeerde kleine burgerij, want het
meest wezenlijke van het verschil was nu zijn maat
schappelijke betekenis geworden: de Voetiaanse
predikanten kwamen voort uit en behoorden bij de
kleine luiden, hun Coccejaanse ambtsbroeders streef
den ernaar de meer ontwikkelden te behagen: de
eersten, stipt op de Zondagsheiliging, leefden streng
en sober, de anderen meden de gezelligheid niet en
kleedden zich naar de mode, droegen in het bizonder
de gepoederde krulpruiken, die de Voetianen als te
werelds verwierpen.
Gepoederde pruiken of niet, men kan zich weinig
dorders denken dan de geest waarvan de dienaren
der staatskerk bezield waren. De uitlegkunde werd
tot een volslagen onwezenlijk vernuftspel, of men
ze nu Voetiaans-letterlijk dan wel Coccejaans-profetisch en -zinnebeeldig beoefende. Talloze theolo
gische geschriften zowel als de preken zetten de
gelovigen tot overzadiging toe die droge spijs voor.
Voor de Groningse hoogleraar Driessen bijvoorbeeld
was het badwater van Bethesda een afbeeldsel van
de veranderde huishouding der genade: het water
verbeeldt de genade, de engel de priester, de zieke het
Joodse volk. Dit is een staaltje van de Coccejaanse
methode, maar dezelfde Driessen gaat Voetiaansscholastiek te werk, als hij een gebed aldus begint:
Heilige God, Jehova, Elohim, El Gibbor, El Schaddai,
Adonai, Jah — door welke namen gij uzelven hebt willen
bekend maken in uw woord . . .

Gods eer was het, schreef Franciscus Burman
(hierbij Spreuken, 25, 2 volgende), een zaak te
verbergen, maar de eer des uitleggers een zaak te
doorgronden. Zo zocht men dan in de bijbel met de
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ijverigste spitsvondigheid, en tegelijk met de meest
roekeloze willekeur, naar verborgen betekenissen, en
de preken waarin men hiervan met veel vertoon van
geleerdheid verslag gaf, of waarin een bijbeltekst
uitgeplozen en onder een berg andere teksten bedol
ven veel meer dan ermee verklaard werd, vergden
oneindig veel van het geduld der hoorders. Zo zij
bij hen al een zekere redeneerzucht opgewekt kunnen
hebben, het godsdienstig gevoel kon in zulke uit
eenzettingen maar weinig bevrediging vinden. En
met dat intellectualistisch, ofschoon in de grond al
te vaak methodeloos, gewroet in de Schrift ging als
vanzelf de oude theologische twistzucht gepaard.
De strijd tussen Voetianen en Coccejanen mocht
doodbloeden, er was overvloed van andere kwesties
waarover hoogleraren of predikanten die zich tot
hoeders van de rechtzinnigheid geroepen waanden,
zich konden opwinden. Fruytier, die na jarenlange
correspondentie met de Synode ten opzichte van de
Coccejanen ongelijk bekennen moest, liet daarom
niet af van alarm blazen tegen andere rationalisti
sche ketterijen. Een geduchter kampioen voor de
orthodoxie, maar die alleen in het Latijn polemi
seerde, was Professor Driessen van Groningen, die
ik al noemde. Ook deze man stond als het ware op
de uitkijk, en als hij afwijking van de Dordtse leer
ontwaarde, sloeg hij toe.
Een paus van de gereformeerde kerk werd vooral
Jan van den Honert, in 1734 naast zijn vader aan
de theologische faculteit te Leiden beroepen. Gevierd
spreker en schrijver, was hij om zijn intreerede over
de wedergeboorte door de nuchtere Van Effen als
een bondgenoot tegen ,,de dweperij” begroet. Maar
of Van Effen de bedilzucht en meesterachtige toon,
waartoe de verstandelijkheid van zijn methode ,,het
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Leids orakel” later vervoerde, bewonderd hebben
zou? De dweepzucht,.of geestdrijverij, was één
vijand, maar in hun eigen kring speurden de theo
logen er andere, en wel voornamelijk het spinozisme
en het socinianisme. Wat zij al niet onder die be
namingen brachten! Telkens werden de hoogleraren
aan de Nederlandse universiteiten, die een ietwat
vrijere methode volgen durfden, zoals Wittichius,
Venema, Engelhard, Schultens, door de bitterste
aanvallen opgeschrikt. Geen liefdelozer atmosfeer is
denkbaar dan die van deze controversies. Over heel
het tijdvak verspreid liggen de gevallen van gods
dienstige voorgangers, die, in minder deugdelijke
posities verschanst dan de hoogleraren, door de
ketterjacht maatschappelijk te lijden kregen.
Zo werd bijvoorbeeld in 1703 de Zwolse predi
kant Van Leenhof om een boek dat De hemel op
aarde heette en waarin hij ,,de ware en standvastige
blijdschap, zo naar de rede als naar de H. Schrift,
voor allerlei slag van mensen en in allerlei voor
vallen” beschreef, voor spinozist uitgekreten en in
weerwil van de steun van zijn magistraat na enige
jaren tot aftreden gedwongen. In Zeeland deed zich
de nieuwe vervolging der Hattemisten (ik maakte
daar hiervóór x) al een toespeling op), waar Ds.
Tuinman toe dreef, een kras incident voor. Toen
Jacob Roggeveen, een oud-ambtenaar van de OostIndische Compagnie, te Middelburg het eerste deel
van 's meesters leerredenen uitgaf, werd hij uit de
stad verbannen, — een ongehoord feit; maar na de
befaamde, zij het rampspoedige, wereldreis die
Roggeveen nu ondernam, werd de oude man in zijn
vaderstad toch met rust gelaten.
J) Blz. 93.
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Geweldige beroering wekte de zaak Stinstra.
Stinstra was een Doopsgezind leraar te Harlingen.
De Doopsgezinden waren in Friesland op gerefor
meerde aandrang sedert 1719 verplicht een formu
lier te ondertekenen, waarbij zij de drie-eenheid
erkenden; bij alle duiding van secten toch, werd
Socinianisme als anti-christelijk en ontoelaatbaar be
schouwd. In 1738 klaagde een gereformeerd predi
kant Stinstra en twee collega’s bij de Staten wegens
Socinianisme aan. Stinstra ontkende de beschuldi
ging en verlangde in een uiterst kloek betoog van
de Staten handhaving der protestantse vrijheid. Wat
eindelijk de gereformeerde predikanten tegen hem in
het harnas joeg, was de uitgave in 1741 van vijf
preken over datzelfde tere onderwerp. Hierin schreef
hij bijvoorbeeld:
Zij die zich dit gezag vermetel aanmatigen, voeren heer
schappij over het erfdeel des Heren. Zij die zich de macht aan
matigen en ondernemen om anderen aan hunne wetten, artikels,
formulieren, of geloofsbelijdenissen te verbinden en degenen,
die niet slaafs genoeg zijn om zich aan dat juk te onderwerpen
buiten het koningrijk van Christus, buiten de kerke, ja buiten
de eeuwige zaligheid zoveel in hun vermogen is sluiten, die
vestigen hun eigen koninkrijk en heerschappij en niet het
koninkrijk van Christus, of werpen zich in Christus’ konink
rijk op tot geweldenaars en dwingelanden.

De Friese Synode klaagde Stinstra nu aan, niet
«regens dit vertoog ten gunste van leervrijheid, maar
«regens Socinianisme. De Stadhouder en Gedeputeer3e Staten kregen over zijn zaak te beslissen. Op
voorstel van Willem IV werd het advies der theo
logische faculteiten van de onderscheiden universieiten ingewonnen; het was doorgaans ongunstig,
illeen Venema van Franeker pleitte Stinstra vrij,
icherp tegen hem was Van den Honert. De Stad
houder meende nu, dat
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het tijd is, het daarbij niet te laten berusten, maar integendeel,
daar de ogen van geheel Nederland als op onze vergaderinge
gevestigd zijn, het ons betaamt (tot wering van die zielverdervende lere) zodanig een resolutie te nemen, die de gehele
wereld overtuigt, èn van onze liefde voor de Waarheid, die
na (ar) de godzaligheid is, èn van onze ijver voor de ere van
God en Zijn Eeuwige Zoon, onze enige Heiland, èn van onze
waakzaamheid voor de zuiverheid van de lere, zonder daarbij
het minste te doen, dat na enige geloofs- of consciëntiedwang
smaakt, opdat dus een ieder ons billijke in het betrachten van
de ons opgelegde plicht, en reden hebbe meteen over. onze
moderatie te roemen.

Het besluit viel om Stinstra’s boek te verbieden
en hemzelf, in weerwil van de smeekbeden en pro
testen van zijn gemeente, als leraar te schorsen. En
Ds. Hofstede, van Rotterdam, schreef:
Vaar voort, Oranje, zo te leven,
En toon dus telkens met de daad
Aan hun die vaak daartegen schreven,
Hoe nut uw ambt is voor de staat.

Stel naast dit alles, als een natuurlijk tegenwicht,
het piëtisme, „de dweepzucht”, — de godsdienst
van het gemoed naast die van de redekaveling en de
redetwist. Luyken kwam pas in het begin van deze
periode tot zijn volle ontwikkeling: a Brakel’s
Redelijke godsdienst, dat ik eveneens in het vorig
deel al noemde 1, dagtekent van 1700. Behalve de
dichter, die de mystiek van de Jezus zoekende ziel
haar nieuwe poëzie gaf, en de theoloog die haar
trachtte te systematiseren, waren er predikers of
leraren die practische handleidingen schreven en wat
een beweging geworden was organiseerden. Dat
waren bovenal twee Groningers, Verschuir en
Schortinghuis. De eerste, sedert 1714 predikant te
‘) Blz. 682.
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Zeerijp, leerde hoe groot het onderscheid is tussen
de waarheden van Gods woord louter „letterlijk en
beschouwelijk” ofwel „bevindelijk aan het herte”
te kennen. Zijn hoofdwerk, Waarheid in het bin
nenste of bevindelijke godgeleerdheid, dat in 1730
verscheen, geeft samenspraken tussen personages —
de bekeerde en dus sterke, de bekommerde of zoe
kende, de letter- of waanwijze, de onkundige Chris
ten — waarmee eenvoudige lezers zichzelf of hun
buren licht vereenzelvigen konden. Schortinghuis,
sedert 1723 predikant te Weener in Oost-Friesland,
sedert 1734 te Midwolda, volgde Verschuur in
1740 met een boek Het innige Christendom, waar
in eveneens een „geoefende, begenadigde, kleinge
lovige en onbegenadigde” sprekende worden opge
voerd, maar dat overigens de verschillende zielestaten meer rechtstreeks beschrijft, en in het bizonder de verrukking en wegsmeltende aandoening van
de begenadiging met aangrijpende kracht. In hoofd
zaak is dit Gronings piëtisme een voortzetting van
het Zeeuwse van Teelinck en Koelman, dat in Zee
land zelf in deze tijd een vertegenwoordiger had in
de geliefde prediker Smijtegeld, wiens preken even
gretig gelezen als aangehoord werden; Schorting
huis kent ook Engelse schrijvers zoals Bunyan;
maar in Oost-Friesland, die achtste provincie van
de Nederlands Hervormde Kerk, waar, zoals wij
weten, heel het kerkelijk leven door middel van het
Nederlands geleid werd, had hij ook Duitse invloe
den ondergaan. Over het hele land verbreidde zich,
deels buiten de Hervormde Kerk, die gemeente van
bevindelijke, van innige vromen, van wederge
borenen, van „fijnen”, zoals men hen in de wande
ling noemde; eenvoudige mensen, die de wereld
schuwden, de empties van hun godsdienstig leven
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met aandacht, met wellust beluisterden, ze voor
elkander in de tale Kanaans uitpluisden, samen
komend op „oefeningen” of „conventikelen”.
Het beeld verschilt dan toch niet veel van dat in
het vorig deel getekend? Behalve — een uitzonde
ring van ingrijpende betekenis —» dat het niet meer
in dezelfde betrekking tot het hoogste leven der
toenmalige gemeenschap schijnt te staan. De mystiek
van het piëtisme verwezenlijkt nog een diep mense
lijke trek — ofschoon het tevens maar al te vaak in
ziekelijk emotionalisme en zelfgenoegzame schijn
heiligheid begint over te slaan —; maar in ieder
geval heerst de wereldverzaking er nu zo in, dat
heel de beweging in haar stille burgerlijke kring
schijnt te stagneren; zij komt niet meer naar buiten,
weerspiegelt zich niet meer in grote geesten, is voor
kunst of letterkunde onvruchtbaar. Tegelijk heeft
aan de andere zijde het luidruchtige theologische
twistgeschrijf iets hols gekregen. Er worden nog
carrières bij gebroken, maar dan toch in provincies
buiten Holland en Utrecht (mijn voorbeelden van
vervolging kwamen uit Zeeland, Friesland, Overijsel), en of Willem IV, die zich zo bewust was dat
de ogen van heel Nederland op het geval Stinstra
gevestigd waren, zijn zaak in Holland werkelijk
goed deed door tot ingrijpen ban te raden staat in
weerwil van de toejuichingen van Hofstede te be
zien. Hofstede was een uitzondering. Voor hem be
tekenden afwijkende theologische meningen inder
daad „de Ketterij”, die als een kwaadaardig beest
behandeld dient:
Men kramm’ het wilde zwijn de bek
En brand' het, wat geknor het make,
De steile borstels van de nek.
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Dat was niet meer de geesteshouding van de meer
derheid ook onder de predikanten. Vooral in Hol
land en Utrecht voelde men integendeel, dat een
optreden als dat van de Friese Staten tegen de doops
gezinde leraar buiten de eigenlijke zin van de tijd
lag.
De gematigdheid en vreedzaamheid de weg tot bevordering
geworden zijnde kwamen velen leraren (predikanten) hekoor
lijker voor dan zij plachten.

Aldus Wagenaar, in 1756, over de uitwerking
van de Hollandse resolutie van 1694. De opmer
king, met haar ietwat spotachtige geringschatting
van de eens gehate en gevreesde predikanten, is
tekenend voor de geesteshouding der Staatsgezinden
in Wagenaar’s tijd; maar een aannemelijke ver
klaring van de verandering die over de kerk kwam,
ligt in de insinuatie dat de predikanten maar ogen
dienaars van het gezag waren, natuurlijk niet. Veel
eer verbaast de tegenstelling tussen de gedweeheid
waarmee zij nu staatsinmenging duldden en het ver
zet waarmee zij aan het begin der zeventiende eeuw
een geheel soortgelijke poging hadden verijdeld. Nu
kon met die resolutie niet alleen de macht van de
staat over de kerk bevestigd worden, maar ook het
Coccejanisme, en meer nog, een wezenlijk onDordtse geesteshouding, hand over hand binnen
dringen.
Want geheel buiten de theologische disputen om
was er iets aan het veranderen. Feitelijk was de ont
wikkeling van de tijdgeest al vóór het begin van de
achttiende eeuw ontsnapt niet aan de orthodoxen
alleen, maar aan de theologanten. Zij mochten nog
zo kloek standhouden op belijdenis en formulier,
rationalisme en onderzoek ondermijnden die stelling
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onaflaatbaar. De denkers van die generatie waren
meer en meer van dogmatische praemissen en stellige
en onoverbrugbare onderscheidingen wars. In het
licht der rede zagen zij oude grenzen vervloeien en
droomden van vrede en verdraagzaamheid. Ver
draagzaamheid — dat was in de Nederlanden een
oude traditie, maar nu ijverden een Engelsman als
Locke, een Fransman als Bayle er in de nieuwe,
rationalistische trant stelselmatig voor; weldra
richtte Voltaire zijn vernietigende spot tegen theo
logische verduisteringen van heldere waarheden,
tegen dweepzieke haatdragendheid die zich achter
het mom van christelijke liefde verschuilt; wij zagen
al hoe ’n slechte klank ook voor Van Effen het
woord dweper gekregen had.
Bayle kon (dat was nog bij het leven van Wil
lem III) de wraak der Voetianen niet geheel ont
lopen *), maar zijn denkbeelden werden onder de
ontwikkelden wijd verbreid. De predikanten zelf,
die tot een stand behoorden welke schaars Frans las
(Latijn was de taal waardoor zij verband hielden
met de buitenwereld), werden door hem weinig
beïnvloed, maar in hun eigen (midden werkte de
zelfde geest zelfstandig door. Weinig vruchtbaar als
Coccejus’ exegese op zichzelf geweest was, zijn
voorbeeld dreef in door hem nooit vermoede banen.
In 1706 gaf de net twintigjarige Albert Schultens een werk over het nut van de Arabische
taal voor de uitlegging der Heilige Schrift uit. De
grote Oriëntalist, die ik hiervóór al noemde als na
Reland de grondlegger van de studie der Semietische
talen uit het oogpunt van wetenschappelijke verge
lijking, bracht met zijn arbeid ook een stoot toe
*) Zie hiervóór, blz. 21.
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aan het gezag van het geformuleerde dogma.
Driessen, die zelfs geen Arabisch kende, kon
vrij betogen dat Schultens ongelijk moest hebben,
aangezien de Hebreeuwse taal de oudste en eerste
ooit door mensen gesproken taal is, en een heel
bizondere, van goddelijke oorsprong, — daarmee
liet zich de stroom evenmin keren als met Fruytier’s
volhouden dat de zon om de aarde draait. Herman
Venema, die te Franeker volle vijftig jaren theologie
doceerde, van 1724 tot 1774, de enige beschermer
van Stinstra, benaderde de Heilige Schrift zuiver
philologisch en historisch; Schultens’ studie van het
Hebreeuws en het Arabisch diende hem daarbij
evenals Hemsterhuis’ studie van het Grieks en de
Griekse wijsbegeerte.
Als men goed toeziet, zal men nu ook opmerken
dat de positie en betekenis der orthodoxen sterk
veranderd is bij wat zij in de zeventiende eeuw was.
Hun fulminaties raakten het maatschappelijke en
politieke leven althans in Holland weinig meer.
Hartstochtelijke eenlingen vonden nog wel hun aan
hang, maar tegen de vastbesloten gematigdheid der
meerderheid, tenminste van de machthebbers, kon
den zij zelden op. De ontwikkelde openbare mening
wilde dat haarkloven, dat ketterjagen niet meer.
Als de Boekzaal der geleerde wereld (die zijn
lezers niet in de laatste plaats onder de predikanten
zocht en die stichtelijke werken dan ook met zorg
en ernst bespreekt) in 1715 verslag geeft van een
werk ter verdediging van Coccejus, releveert zij het
verhaal dat een Rotterdams predikant te Amsterdam
tot een paar gemeentenaren gezegd zou hebben:
„Vrinden gij hebt wel 25 geleerde predikanten in Amster
dam, maar ik moet u, en zelfs zuchtende, zeggen: daar is er
maar één onder die wedergeboren is.” (En de Boekzaal roept
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uit:) Een tale, te schrikkelijk om waar te zijn. Immers (al
thans) 't ware van harte te wensen, dat bij wederzijdse godge
leerden ene zachter taal gevoerd wierde, opdat degene die buiten
zijn te eerder mochten gelokt worden om God en Zijne waar
heid te omhelzen en Jeruzalem alzo eens gesteld mocht worden
tot een lof op aarde.

Professor Burman, van Utrecht (Petrus, hier
vóór *) reeds genoemd), die een hevige pennetwist
over het toneel met de predikanten voerde, liep geen
ogenblik gevaar om daardoor, zoals zijn vader inder
tijd, in ernstige moeilijkheden te geraken; integendeel
vielen over Fruytier zelfs zijn ambtgenoten heen als
een „beroerder Zions”. ’t Is waar dat de orthodoxe
predikanten te Utrecht nog genoeg meetelden om
Burman een paar jaar later te doen besluiten een be
roep naar de Leidse Universiteit aan te nemen, maar
dat men hem daar hebben wilde, was op zichzelf
tekenend, en hij kon er zich in 1720 bij de over
dracht van het rectoraat een rede veroorloven die een
generatie vroeger een hoogleraar onmogelijk gemaakt
zou hebben. Op een voor hem kenmerkende, uitdagend-spotzieke manier brak hij daarin kwansuis
de staf over zijn eigen geliefde letteren- en historiestudie; in de praktijk immers veroorzaakte die aan
de koningin der wetenschappen, de theologie, enkel
maar last: hoeveel gemakkelijker hadden de kerk
vaders het gehad, die geen Hebreeuws kenden, en in
wat voor verlegenheid wordt een theoloog gebracht,
als men hem inlicht over de chronologische tegen
strijdigheden van de bijbelse jaartelling en zijn jong
gemoed „verstrikt in die onontwarbare knopen over
de heerschappij der Assyrieren, Babyloniërs, Meden
en Perzen”! Een ironie, die Voltaire de Leidse rector
niet verbeterd zou hebben, en die ook wel tot heel
Blz. 91; 377.
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wat gepraat aanleiding gaf, maar de rede werd niet
temin in de Boekzaal der geleerde wereld met enkel
loftuitingen opgenomen.
De staatslieden verdiepten zich in theologische
geschilpunten niet als vroeger; aan vlotte betuigin
gen van rechtzinnigheid lieten zij het niet ont
breken, maar wat zij vóór alles verlangden, was
onderwerping en rust. Daardoor verliezen de dog
matische onenigheden aan historische belang en zelfs
in de eigen tijd aan waardigheid en houding: de
twistende theologanten begonnen belachelijk te
schijnen. Men voelt dat aan de toon die de befaamde
advokaat Noordkerk, zelf nog wel Luthers, zich
tegenover schepenen van Amsterdam durfde veroor
loven in zijn pleidooi in het geval van Deurhof’s
Job, in 1741. Bijna 25 jaar tevoren was de onschul
dige oude zonderling Deurhof gestorven en nu
eindelijk had zijn vereerder Van de Velde het ge
waagd het zorgvuldig bewaarde handschrift van
s mans voorlezingen in besloten kring heimelijk ter
perse te leggen. Maar de schout doet een inval, de
kerkeraad legt het boek schouderophalend terzijde,
de theologische faculteit van Leiden evenwel speurt
er de steeds bij plakkaat verboden Sociniaanse ketterij
in, en Van de Velde wordt vervolgd. Noordkerk’s
rede herinnert aan de hevigheid, waarmee vóór de
Synode van Dordt libertijnen de aanmatiging van
predikanten soms afwezen, maar er is hier niet alleen
hevigheid, er is een triumferend gevoel van meerder
heid.
Doch, wien raakt Deurhof’s pen? (vraagt hg, op de ietwat
stekelige voorrede doetende.) Immers maar die, die zulk een
heerszucht oefenen gelijk de Pharizeeuwen, daar (waar) hij dit
3p past. Of wroegt het Eerwaarde geweten, dat dit ook hun
teren klauwt? Schrijven en spreken zij geen bitterder dingen
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van de Roomse kerkvoogden? Of zijn zij zo kleinzerig, die
hun vijand, ja elkanderen zo havenen? Moeten de verdrukte(n)
maar de lijdzaamheid oefenen? En is Honert (de Leidse hoog
leraar) Christi wat ontwassen, die al zijn mede-Christenen
aanvalt en tot verwering tergt? . . . Laten de kerkbazen ieder
de vrijheid geven, daar zij Karei V en Philippus II om smeek
ten en die zij zich in weerwil van die monarchen namen.

Dit was niet alleen schamper, het duidde (van
een Lutheraan komende) op grote kwesties die de
toekomst stellen zou. ’t Is waar dat Noordkerk, op
de gewone, regenten zo wel smakende manier, ver
zet tegen kerkelijke aanmatiging verbond met onder
worpenheid jegens de wereldlijke overheid.
Deurhof’s schriften loven die nooit volprezen regering. Zijn
voorreden . . . boezemen ’t ontzag voor de hoge machten in.

In ieder geval spraken schepenen Van de Velde
vrij (hij was in lager instantie al tot eeuwigdurende
ballingschap veroordeeld!) en Noordkerk’s rede, die
naar in de rechtzaal gemaakte aantekeningen uitge
geven werd, maakte diepe indruk.
Het ware debat ging nu tussen gelovigen en on
gelovigen. Groot was bijvoorbeeld de bijval die Dr.
Nieuwentijt oogstte met zijn poging om de nieuwe
ontdekkingen van de natuurkunde voor de gods
dienst onder de wapenen te roepen. Zijn lijvige
quarto, Het regt gebruik der wereltbeschouwingen
tot overtuiginge van ongodisten en ongelovigen
(1715) beleefde niet enkel in het oorspronkelijk,
maar in de Engelse en Franse vertalingen een aantal
drukken. Dat werk werd gedragen door dezelfde ge
dachte die Voltaire, leerling van Locke, eens aldus
formuleren zou: „Een catechiseermeester kan God
aan kinderkens openbaren, een Newton bewijst hem
aan de wijsgerigen”.
Overigens, al is het woord atheïst niet van de

KtJLlUltl

41 I

lucht, komt het inderdaad nog nauwelijks voor, dat
het rationalisme zich regelrecht tegen de godsdienst
keert. De geheime vereniging van Vrijmetselaars, die
zich van Engeland uit ook in de Republiek ver
spreidde, als een voorhoede van het leger van ver
lichting en tolerantisme, werd wel aanstonds door
de Staten verboden, maar eigenaardig genoeg vreesde
men er een Oranjegezinde samenspanning in; de
connectie met het Whig-dom verklaart dat ook in
derdaad personen uit de omgeving van Oranje er een
rol in speelden. Maar de bedoeling was zeker wel
niet extreem en de betekenis gering. In Engeland zelf
wordt de godsdienst niet zo ontzien.
Daar is onder de groten (volgens Van Effen) de godsdienst
zodanig buiten de mode, dat een fatsoenlijk man al zo weinig
met godsdienstige gevoelens in een gezelschap zoude durven te
voorschijn komen als met een wijde broek met linten. Men
ontziet zich daar niet in de aanzienlijkste gezelschappen gods
lasteringen uit te braken, bekwaam om door een koude schrik
een eerlijk hart te doen zidderen.

Als een jong Engels edelman in Den Haag het
cerk-gaan nalaat, enkel uit nieuwsgierigheid de be
roemde Ds. Saurin eens gaat horen, wekt dat echter
n de kring van de graaf van Wassenaar grote erger
nis. De toon van de Nederlandse samenleving bleef
ioor en door protestants.
Om zich daarvan te overtuigen lette men maar
>p de gretigheid waarmee die menigte van uitlegcundige en stichtelijke werken en prekenbundels geezen werd: „droge spijs, tot overzadiging toe aan
le gelovigen voorgezet”, zo schreef ik; maar inderlaad maakten de uitgevers er goede zaken mee. Aan
le oorspronkelijke geschriften had men niet genoeg;
alloze werden nog uit het Duits en vooral uit het
Angels vertaald. Verbazend breed is de plaats die
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zulke boeken in de Maandelijke uittreksels of Boek-.
zaal der geleerde wereld beslaan. Naast ,, academie en schoolnieuws” en „letternieuws” komt daarin
weldra een geregelde rubriek „kerknieuws” voor, en
hoe breed die ook uitgemeten wordt, in de twee
andere rubrieken vindt men de kerk nog weer terug;
bijvoorbeeld onder letternieuws (in 1747):
Bij Jacobus van Heun en Mattheus Woortman is te be
komen het portret van de Hoog Eerwaarde en Hooggeleerde
Heer Franciscus Burmannus, Hoogleraar in de H. Godgeleerd
heid en Predikant te Utrecht, geschilderd door J. M. Quinkhard, en in ’t koper gesneden door J. Folkema. De prijs is
14 stuivers.
Nog is bij dezelfde te bekomen: het portret van wijlen de
Hoog Eerwaarde Hooggeleerde Heer Johannes Ens, in zijn
leven Hoogleraar in de H. Godgeleerdheid en Predikant te
Utrecht, geschilderd door Collasius en in ’t koper gebracht
door J. Folkema. De prijs is 10 stuivers. Het laatstgemelde
portret is in dat formaat gedrukt, dat het bekwaam is voor
’t werk van zijn Eerw. over de Formulieren van Enigheid ge
plaatst te worden.

Hier ziet men het nieuwe type van de gevierde
theoloog. Een dichter die aan „Leicester’s tijden”
terugdenkt, kan nog wel uitvaren:
Schijnheilig slangezaad! met recht zijt gij vervloekt,
Die met Gods naam en woord de mens zo vaak verkloekt,
En anders niet beoogt dan alles te overheren!

En een ander dichter kan nog een schrikwekkend
beeld ontwerpen van „priester Lastermond”,
Die, daar hij klopt en tobt en tiert en woelt en woedt,
Vergiftig zever spuwt op ’t onbevlekt gemoed,

en die tegelijk klaploopt op „Rijkaard” en zich aan
diens dis vol zwelgt en dronken drinkt. Noch heers-
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zucht noch hevigheid op de preekstoel en losbandig
heid daarbuiten vormen toch het kenbaarst predi
kantentype in deze tijd. Wagenaar zag dat beter.
De zalving van Moonen en Vollenhove, die ik vroe
ger beschreef 1), heeft school gemaakt, en er is een
deftigheid, een maatschappelijkheid over de stand
gekomen, die aan de protestantse toon, zoals ik het
noemde, van die samenleving nog een bizondere
klank gaf.
Scherp kon intussen die toon nog luiden tegen de
Katholieken, al vielen die niet geheel buiten de
nieuwe tolerantie. Met smaak geven de Boekzaalschrijvers verslag van anti-paapse werken, als één
uit het Frans vertaald en geheten: De bedriegerijen
der Roomse kerke, of de belachelijke praktijken der
papen en monniken in de Spaanse Nederlanden
(1706); of één van een gewezen Franciscaan, Heidanus, Beweegredenen tegen het pausdom (1715),
waarin eveneens de grofste verhalen over ZuidNederlandse kloosters opgedist worden. Wij zullen
ook aanstonds zien dat de predikanten, juist als het
tegen de Katholieken ging, nog in beweging raken
ïn wezenlijk macht ontwikkelen konden.
*

Katholieken en Jansenisten.

Wij hebben gezien hoe in de Zuidelijke Neder
landen het Jansenisme onderdrukt werd en de laat
ste strijders voor die verloren zaak naar het Noorden
de wijk moesten nemen. In het Noorden genoot het
Jansenisme de steun van de regering, — een com
promitterende steun omdat het een niet-Katholieke
regering was. De richting stond tegenover het pause) Zie déél II, blz. 718.

414

GEESTELIJK LEVEN IN DE REPUBLIEK

lijk Katholicisme dan ook zwak, al ging ze niet
onder. Het belang van de vinnige strijd die binnen
het Noord-Nederlandse Katholiekendom gestreden
werd, ligt voor een deel hierin, dat hij de pauselijke
Katholieken, de grote meerderheid, en aan wie de
toekomst behoorde, nogmaals in een scherper tegen
stelling tot de protestantse staat bracht; het verloop
der zaken toont wel, hoe vast een zekere mate van
tolerantie nu verworven was, maar het resultaat was
toch, dat de Katholieken eer meer dan minder een
vreemd element in de Noord-Nederlandse gemeen
schap kwamen te vormen.
In de Generaliteitslanden, waar een kleine protes
tantse minderheid de baas speelde over een katho
lieke bevolking, waar deze laatste overal de kerken
en pastorieën bezet zag door op haar terende predi
kanten, terwijl zij daarenboven haar eigen priesters
moest onderhouden; stonden de twee gezindten nog
scherp tegenover elkaar. Bij het uitbreken van de
oorlog in 1702 voelde de raad van ’s Hertogenbosch
zich bijvoorbeeld gans niet gerust en schreef aan
de Raad van State om aan te dringen op sterker
fortificatie, gezien de vele Roomsgezinden,
die in occasie van nood haar Spaans (Spaans was hier, met
Philips V in effectief bezit van de Zuidelgke Nederlanden,
synoniem met Frans) nu nog bedekt gemoed lichtelijk zouden

openbaren.

Er was toen ook juist een ongelukkige geschiede
nis gaande over de dochter van* een notaris te Hel
mond, een Protestant, die in 1700 het ouderlijk huis
ontvlucht was en naar Venraai onder het gebied van
Spanje gegaan, volgens de Protestanten overgehaald
door een bekeerziek Rooms priester, volgens de
Katholieken, omdat haar dronken vader en kijf-
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achtige moeder haar thuis het leven onhoudbaar
maakten en het loszinnige meisje dol verliefd was
op een officier door wie zij zich wou laten „kameren”. Om dat kind terug te krijgen verkregen de
ouders van de verbolgen Staten-Generaal maat
regelen van weerwraak tegen katholieke priesters die
met het geval niets uitstaande hadden, en pastoors
zaten gevangen, kerken werden gesloten, ten slotte
moesten de Katholieken boete en schadevergoeding
opbrengen, jaren nadat de Voortvluchtige Sophia ten
huize van de Staatse resident te Brussel haar ouders
ontmoet en vlakaf geweigerd had terug te keren,
nadat zij met een Fransman (een ander dan haar
eerste liefde) getrouwd, zelfs nadat zij, in 1707, in
Frankrijk overleden was.
Boven de Moerdijk, en vooral in Holland en
Utrecht, waren de verhoudingen eerst wel wat meer
ontspannen. In een rapport dat de Apostolische
Vicaris, Aartsbisschop Codde, de opvolger van
Neercassel, in 1700 voor de Heilige Stoel opstelde,
wordt de vrijheid die de kerk in de meeste provincies
genoot (in Overijsel en Gelderland hield de oude
strengheid nog het meeste stand), volmondig er
kend. Natuurlijk waren de Katholieken altijd nog
om zo te zeggen passieve burgers, uitgesloten van
de magistratuur, uit het onderwijs, verplicht om
zich het recht op godsdienstoefening in weerwil van
de nog altijd bestaande plakkaten door geregelde
schatting aan baljuws en schouten te kopen. Maar
onder dat op zichzelf onschone stelsel (dat trou
wens ook nog uitdrukkelijk verboden was, maar
alleen te Amsterdam werkelijk onderdrukt) had de
kerk zich vrijelijk kunnen organiseren; de priesters
waren bekend aan de magistraat, zij droegen thuis
hun geestelijk gewaad, er waren vaste kerkgebou-
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wen, alleen van buiten niet als zodanig kenbaar,
maar van binnen naar believen ingericht en ver
sierd, voorzien van orgels zelfs. De Apostolische
Vicaris zelf werd door de Staten erkend. Onder zijn
gebied ressorteerden nu een 340 seculiere geeste
lijken, in 276 „staties" of parochiën, en een 130
regulieren in 104 staties.
Ongelukkig voor de bloei van de katholieke kerk
gebruikte zij haar betrekkelijke vrijheid om de oude
vete tussen seculieren en regulieren naar hartelust uit
te vechten, en het verloop van die strijd verleven
digde van tijd tot tijd ook weer de anti-paapse ge
voelens van vrees en afkeer der Protestanten. Codde
merkte op, dat er van de 104 door regulieren bezette
staties maar 30 toegelaten waren onder de desbe
treffende overeenkomsten; vooral de 47 Jezuieten
gedroegen zich onafhankelijk van zijn gezag. Op het
laatst kwam het onder hem tot een crisis. Reeds zijn
benoeming had veel voeten in de aard gehad. De
kapittels van Utrecht en Haarlem hadden na Neercassel’s dood in 1686 Van Heussen gewild; tegen
hem was te Rome, waar de benoeming geschieden
moest, door de Jezuieten aanstonds de beschuldiging
ingebracht van Jansenisme, thans gekoppeld met die
van ,,de nieuwe Franse maximen”, dat wil zeggen
van instemming met de befaamde declaratie van de
Franse geestelijkheid van 1682, waarin de pauselijke
macht over een nationale kerk scherp begrensd
werd. Tegen al de andere candidaten die vervolgens
door de kapittels voorgeslagen waren, was dezelfde
campagne gevoerd, maar de Jezuietse partij had het
toen, onder Innocentius XI, te Rome niet voor
het zeggen, en ten slotte was in 1688 Codde be
noemd.
Telkens had hij zich daarna nog tegen beschuldi-
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gingen van Jansenisme te verweren gehad. Het was
nog steeds dezelfde eigenaardige toestand als met
Rovenius en Neercassel, of met Boonen en Triest1) .
Al die mannen wilden niet anders zijn dan trouwe
zonen der kerk, maar iets in hun geesteshouding was
Rome doorgaans niet aangenaam. In 1700 werd
Codde voor het pauselijk jubilee naar Rome genoodigd, maar na de eerbewijzen moest hij zich weldra
voor een overigens niet onvriendelijk gezinde com
missie van kardinalen over de ten opzichte van de
Nederlandse kerk gebruikelijke klachten verant
woorden. Maandenlang sleepte dat onderzoek. In
die tijd werd in Frankrijk de Jansenistische contro
versie weer opgerakeld en kwam aan de „vrede”
van Clemens IX, waardoor het scherp anti-Janse
nistische formulier van Alexander VII opzijgescho
ven was, voorgoed een eind. Zo werd dat formulier
nu ook aan Codde voorgelegd en hij weigerde on
voorwaardelijk ondertekening. Zonder dat hem de
uitslag van het onderzoek meegedeeld werd, zonder
dat hem de kwestie van het formulier als de reden
werd opgegeven, richtte nu de Paus — het was
Clemens XI — een breve tot een ander Nederlands
priester, De Cock, waarbij hij verklaarde Codde van
bet vicarisschap te ontheffen en het aan De Cock
apdroeg.
Hiermee was dan eindelijk het zo lang smeulende
geschil tussen Rome en de Noord-Nederlandse kerk,
vertegenwoordigd door de kapittels van Utrecht en
Haarlem, in lichterlaaie uitgebroken. Want de
capittels, die indertijd de benoeming van Codde
aadden weten te verkrijgen, lieten zich hem niet
naar zo ontnemen. De plaatsvervangers die hij bij
) Vgl. deel II, blz. 672 vlgg.
Nederlandse Stam III 14
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'ijn vertrek naar Rome had aangewezen, weigerden
De Cock te erkennen. Als met een toverslag stonden
wee stelsels tegenover elkaar. De beschuldiging van
lansenisme werd door de kapittelpartij altijd als een
voorwendsel van hun tegenstanders terzijde gescho
ven; waar het volgens haar in waarheid om ging,
varen de oude, zelfstandige rechten van de Neder
landse kerk. De Aartsbisschop van Utrecht zonder
vorm van proces ontslagen, dat streed met de his
torie, dat streed met het kanoniek recht; en de Universiteit van Leuven, waar haast al de NoordNederlandse priesters gestudeerd hadden,' stond
klaar, de geleerde en ijverige Van Espen vooraan,
om die opvatting met precedenten en argumenten
en met haar gezag te schragen; geheel op dezelfde
manier als zij zich in het eigen land tegen de wille
keur van de Precipiano te weer stelde.
Maar was Codde wel Aartsbisschop van
Utrecht? Hij was Aartsbisschop van Sebaste, in
partibus infidelium, en in de Nederlanden ontleende
hij zijn gezag slechts aan de Paus, die het hem dus
ook ontnemen kon. De kapittels? Waren het wel
kapittels? De Internuntius te Brussel, de Nuntius te
Keulen, heel de pauselijke partij betoogden op een
maal, dat „de zogenaamde kapittels” niet op een
deugdelijke rechtsgrond rustten, dat ze kortom niet
bestonden. De Nederlandse kerk was maar een
missie. Om alle verzet tegen pauselijke heerschappij
te breken moest zodoende met één slag een natio
nale traditie opgeruimd, die door een reeks van
merkwaardige kerkdienaars uit de schipbreuk van
het Katholicisme in de Noordelijke Nederlanden ge
red en met de hulp van het Zuiden, vooral van
Leuven, versterkt was. Zij die het gezag van De
Cock of van wie na hem door de Paus aan het hoofd
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van „de Nederlandse missie” gesteld werden, de
Nuntius te Keulen, de Internuntius te Brussel, niet
aanvaardden, werden geacht zich van Rome te
scheiden. En zo ontstond er inderdaad een schis
ma, want de kapittels gaven geen kamp, althans
dat van Utrecht niet, en het werd door een
deel van de seculiere geestelijkheid gevolgd. Wel
dra tracht Van Heussen in zijn Batavia sacra1)
het historisch bewijs te leveren, dat de Utrechtse
kerk wel degelijk haar zelfstandig bestaan onge
rept bewaard had.
In het Zuiden, wij zagen het2), steunde de rege
ring, van Madrid, toen gedurende een korte poos
van Versailles uit, van heler harte het slopingswerk
van een in recht en privilege gefundeerde Neder
landse kerk; het was daarbij een grote hulp dat
de kapittels er sedert de kerkhervorming yan
Philips II8) de bisschopskeuze niet meer verricht
ten; de Aartsbisschop van Mechelen en zijn suffra
ganen werden door de regering benoemd, vandaar
dat de Universiteit van Leuven leiding moest geven
aan allen die de nationale traditie wilden vast
houden. De nationale richting in de kerk van het
Noorden had natuurlijk geen verbond tussen de
staatsmacht en de pauselijke ambities te vrezen. In
tegendeel, verontwaardigd over wat hun pauselijke
aanmatiging docht en steeds vol argwaan tegen de
Jezuieten, hadden de Staten van Holland zich spoe
dig in het geschil gemengd en in 1702 een plakkaat
uitgevaardigd, waarbij De Cock verboden werd als
Vicaris op te treden en de priesters en leken hem als
zodanig te erkennen.
) Zie hiervoor, blz. 384 vlg.
*) Zie hiervóór, blz. 270 vlgg.
*) Zie deel I, blz. 428.
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Jarenlang gingen de Staten de uitvoering van de
pauselijke politiek met verbodsmaatregelen tegen, in
de hoop aldus de Curie te dwingen gebruik van de
Utrechtse kapittelheren te maken: met bizondere
nadruk werden „Jansenistische” priesters tegen in
dagingen door de Nuntius te Keulen beschermd,
priesters die met „zendingen” van de Nuntius aan
de arbeid wilden tijgen, werden geweerd; aldra
trachtte men Rome tot toegeven te krijgen door met
uitbanning van de Jezuieten te dreigen en toen dat
niets uitwerkte, ging Holland er in 1708 toe over
en werd door de meeste andere provinciën gevolgd.
In 1709 werd het verbod van 1702 tegen een andere
Vicaris, waarmee Rome het in overleg met Keulen
en Brussel beproeven wilde herhaald. Maar de steun
van een protestantse regering was voor de Utrechtse
partij een twijfelaJitig voordeel. Aanstonds hadden
haar tegenstanders, haar aangewreven, dat zij de
Staten tot het plakkaat tegen De Cock bewogen had
en zulke beschuldigingen werden bij iedere nieuwe
maatregel geuit. „Staatse priesters” noemde men hen
die het kapittel erkenden.
Toch treft in heel de geschiedenis ook wel de
gematigdheid van de strijd. Aan bemoeilijking van
katholieke godsdienstoefening dachten de Staten
geen ogenblik; het was ook hun bedoeling niet het
schisma te bevorderen, integendeel verklaarden zij
steeds er op uit te zijn de rust en eensgezindheid
onder hun katholieke onderdanen te herstellen;
onderhandelingen met de pauselijke partij werden
dus volstrekt niet uitgesloten en toen in 1706 de
twistende partijen zich op de keus van een Aposto
lisch Vicaris verenigden, gaven de Staten gaarne hun
sanctie aan een verzoening die echter door de on
middellijk volgende dood van de gekozene geen
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stand hield. De pauselijke partij'werd dan ook volstrekt niet lam gelegd. Monniken werkten om de
gemeenten van het gevaar dat adhaesie aan „de
Clergie” (zo noemde men de kapittelgeestelijken)
voor hun zieleheil inhield te doordringen; de ex
communicatie van de kanunnik van het Utrechtse
kapittel Van Erkel gaf de Staten wel weer aan
leiding tot maatregelen van weerwraak tegen vier
pausgezinde priesters, maar die duurden niet lang,
en de excommunicatie liet niet na schrik in te
boezemen. De pauselijke partij was van de voordelen
der situatie dan ook genoegzaam overtuigd om de
Staten niet meer dan nodig was te prikkelen. Geen
sprake van bijvoorbeeld, dat een Apostolisch Vica
ris, hoe zuiver Rooms ook, zou trachten zijn ambt
zonder hun toelating uit te oefenen; ook aan ban
vonnissen onderwierp men zich stiptelijk.
Dit alles bewijst zowel, dat tolerantie dieper in
de openbare zeden doorgedrongen was, als dat het
?ezag der Staten aan kracht had gewonnen. Maar
;r bestond toch wantrouwen; van de preekstoel
donderde het tegen de Jezuieten en Rome als de
bondgenoten van Lodewijk XIV en hoe onvoorsvaardelijk de Katholieken het recht der Staten om
zich met hun zaken te bemoeien ook erkenden, ten
>lotte is het een feit dat hun loyauteit niet op zo'n
proef gesteld werd als die van Neercassel in 1672.
hoezeer zij als een vreemd lichaam in de staat ston
den, blijkt nog treffend uit de omstandigheid dat
aerhaaldelijk de gezanten van de katholieke bond
genoten der Republiek zich hun zaken aantrokken;
:n ofschoon de Raadpensionaris heel rustig met
lezen over bemiddelingsvoorstellen confereerde, de
trgwaan tegen een ontwikkeling in „ultramonaanse” geest (om een woord van later tijd te ge-
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jruiken) belette toch steeds de aanvaarding van een
apostolisch Vicariaat op de nieuwe grondslag, met
roorbijgang van de door Rome niet meer erkende
capittels.
Er waren er wel die integendeel actieve steun aan
ie kapittels bepleitten. Eén man uit regentenkrin
gen wekte er in enkele knappe geschriften herhaalielijk toe op: dat was Mr. A. Slicher, raadsheer in
bet Hof van Holland, oud-burgemeester van Gouda.
Wat hij wilde, was vooreerst dat men een aposto
lisch vicaris principieel weren zou. Het precedent
?an Codde bewees volgens hem niets. Onder de
nieuwe omstandigheden was een apostolisch vicaris
heel wat anders geworden, namelijk niet meer dan
de naam aanduidt, een agent van de Paus; de kapit
tels, die bij de verkiezing en bij de ambtsvoering van
de vicaris-aartsbisschop vóór het schisma een rol
gespeeld hadden, waren nu immers voor de aan
Rome getrouwe Katholieken uitgeschakeld. Die
overwinning van de Jezuietische richting, die onder
werping aan Rome was iets nieuws, en iets gevaar
lijks. Daartegen moest men de kapittels, die ten
minste uit Nederlanders bestonden, gebruiken en
hun toestaan een bisschop te kiezen, die men als
enige vertegenwoordiger der Noord-Nederlandse
Katholieken erkennen moest.
Maar dat was niet de heersende mening. De
predikanten mochten uitvaren tegen „de gruwelijke
bulle Unigenitus” en tegen allen die haar aanvaard
den, de meeste regenten waren bereid zich neer te
leggen bij wat ten slotte een feit was, dat verreweg
de grootste helft van de priesters de bevelen van
Rome volgde (in 1717 werd in een rapport aan de
Aartsbisschop van Mechelen gezegd dat er 47 schismatische priesters waren, tegen 300 getrouwe, be-
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halve de regulieren; dan waren er bij de kapittelkerk
nog zeven of acht nieuwe priesters, door een onbe
kende bisschop gewijd, maar die telde de kerk zelfs
niet); voorts dat veel leken gewetensbezwaren had
den om bij een kapittelpriester ter kerk te gaan. (De
Jansenisten weigerden lang zo spoedig geen gemeen
schap met de anderen; evenmin als indertijd in de
gereformeerde kerk de Arminianen met de ContraRemonstranten; maar de andere partij putte in beide
gevallen uit haar steilheid groot taktisch voordeel.)
Daar dwars tegenin gaan, zoals Slicher feitelijk ried,
was iets wat de meeste regenten als volmaakt strijdig
met de traditionele verdraagzaamheid verwierpen.
Veel baljuws en schouteh waren ook te tuk op hun
inkomsten uit de door de Katholieken opgebrachte
,,recognities” om niet doodeenvoudig de sterkste
partij ter wille te zijn. Aanzienlijke regenten, zoo
bijvoorbeeld Van der Dussen, evenals Slicher van
Gouda, onderhielden ook vriendschappelijke betrek
kingen met Roomse priesters. Kortom, de Staten van
Holland verwierpen het toelaten van een apostolisch
vicaris volstrekt niet, indien daarmee allerlei onaan
gename incidenten, als twisten om parochies tussen
priesters van de twee richtingen en vooral inmen
ging van de Nuntius te Keulen of de Internuntius te
Brussel, voorkomen konden worden.
Zo werd in 1717’, na overleg met de Staten en
met hun goedvinden, te Rome een Haags priester,
Van Bijleveld, gekozen om het apostolisch vicariaat
te vervullen. De Nuntius te Keulen was nog van
zo’n wantrouwen tegen de Nederlandse geestelijk
heid bezield, dat hij liefst een regulier gehad had,
maar daarmee zouden de Staten nooit ingestemd
•hebben. Rome had zich laten voorlichten door de
vicaris van de Aartsbisschop van Mechelen, de reeds
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genoemde Hoynck van Papendrecht1), een NoordNederlander van goede huize, de geleerdste en in
vloedrijkste man over wie de Noord-Nederlandse
Katholieken beschikten. Ongelukkig kwam er dade
lijk een kink in de kabel, omdat Van Bijleveld zich
ertoe liet verleiden een priester te zenden om de
plaats in te nemen van een Jansenistisch pastoor, die
het bij zijn (protestantse) ambachtsheer verkorven
had. Het Hof van Holland werd erin gemengd en
bande Van Bijleveld uit de provincie. Hij hield zich
toen met oogluiking van de autoriteiten (want bij
overeenkomst tussen Holland en Utrecht golden
elks banvonnissen op beider gebied) te Utrecht op.
Al de oude ongeregeldhedén bleven dus bestaan en
achtereenvolgende Raadpensionarissen, Hoornbeek,
Slingelandt, stelden ernstige pogingen te werk om
een nieuwe oplossing te vinden.
De geesteshouding die daarbij voorzat, behoefde
niet uit sympathie voor het pausdom voort te
komen, evenmin als argwaan en strengheid tegen
over de vertegenwoordigers van Rome uit sympathie
voor de Utrechtse partij. Een lid van de Staten van
Utrecht, die Van Bijleveld wilde genezen van de
waan dat nieuwe tegen hem getroffen maatregelen
niet aan de zucht om weerwraak tegen Protestanten
vervolging in de Palts te nemen, maar aan het wer
ken-van de Jansenisten te wijten waren, zei, heel
vriendschappelijk:
Zolang de Jansenisten en gijlieden de Misse houdt, zijt gij
afgodendienaars, en daarom zal men de een niet meer ontzien
dan de ander.

En Van Hoornbeek, hevig ontsticht omdat een
onverwachte oppositie in de Staten van Holland het
*) Hiervóór, blz. 272.
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hem onmogelijk maakte zijn reeds met Rome, door
bemiddeling van de Spaanse gezant, overlegd plan
tot toelating van een nieuwe apostolische vicaris uit
te voeren, beschrijft niettemin beide soorten van
Katholieken bitter als onbetrouwbare vaderlanders,
niet te vrezen „zolang het God belieft deze staat bij
haar gezag en vrijheid en religie te bewaren”, maar
mocht het land eens onder een paapse mogendheid
bezwijken, dan had men van de ene partij niets beters
te verwachten dan van de andere,
hoe breed (de Jansenisten) ook voorgeven van haar wel
menendheid en discrepantie met het hof van Romen; de hardste
Jezuietsgezinden (doen immers voor hen in) protestatiën van
goede ingezetenen (te zijn niet onder. En) in de laatste vervolginge in Vrankrijk heeft men ondervonden, dat de Janse
nisten bizonderlijk in de weer zijn geweest om met bitterheid
tegen de Gereformeerden te bevestigen, dat zij goede Katho
lieken waren.

Dat is regelrecht gericht tegen beschouwingen als
die van Slicher, waaraan de mislukking van Hoornbeek’s plan een gedeeltelijke en schijnbare over
winning bezorgd had. Tegelijk met zijn onderhandelingen met Rome toch had de Raadpensionaris
met de kapittelpartij onderhandeld over de toelating
van een door haar te kiezen bisschop. Wilden de
,oud-katholieke priesters niet geheel overvleugeld
worden, dan moesten zij niet alleen hun eigen kerk
bestuur regelen, dan hadden zij een bisschop vooral
nodig om hun gelederen aan te vullen; de wijding
door welgezinde buitenlandse bisschoppen was
dtijd onbevredigend en werd steeds bezwaarlijker.
W-Ü zagen al *) dat Van Espen en andere Leuvense
professoren het recht van de kapittels ten deze be;oogden. Maar wat de Utrechtse partij eigenlijk beHiervoor,
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Dogde, was dat de door de kapittels te verkiezen
prelaat macht over alle Katholieken oefenen zou. In
Ie stukken waarmee zij de Raadpensionaris bestook:e, trachtte zij hem tegen „de aan het hof van
tornen verslaafde geestelijken”, „de geestelijken der
blinde gehoorzaamheid” op te zetten en stelde voor,
dat men deze wel „bij provisie” in hun bedieningen
zou laten voortgaan, maar bij overlijden hun plaat
sen door de nieuwe kapittelbisschop laten vervullen.
Zo’n bisschop was er nu. In 1723 koos het
Utrechtse kapittel Cornelis Steenhoven tot aarts
bisschop, met stilzwijgende goedkeuring der Staten;
toen de gekozene geen gehoor vond bij Rome op zijn
verzoek om bevestiging — integendeel vermaande
de Internuntius te Brussel op pauselijk bevel alle
bisschoppen om zich van medewerking aan de
wijding te onthouden en waarschuwde de gelovigen
tegen de scheurmakers —, had toch in 1724 de
wijding plaats door een reeds geëxcommuniceerd
Frans bisschop. Het schisma was een feit. Hiermee
viel nu de weigering der Staten van Holland om een
apostolisch vicaris toe te laten samen, zodat het leek
alsof Slicher’s politiek van heel het Katholiekendom
onder Utrecht te dwingen gezegevierd had. Maar
dat was toch niet het geval. Men liet Steenhoven en
zijn opvolgers hun eigen aanhangers beheren, maar
raakte niet aan de vrijheid der anderen.
De gebeurtenissen binnen de Rooms-katholieke
kerk hadden niettemin op velen een soortgelijke in
druk gemaakt als op Slicher. Anti-paapse gevoelens
berustten niet enkel op afkeer van de mis, daar was
vanouds de vrees voor de invloed van het vreemde
en verre Rome, en onmiskenbaar was de kerk nu
meer dan vroeger onderworpen aan de Paus.
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Alle statiën van monniken en priesters van uitlandse zen
dingen dependerende (aldus Stichec) zijn immers zoveel spionhuizen voor de Paus, die nergens meer op toelegt dan om alle
protestantse regeringen te verdelgen.

Zelfs katholieke vorsten hadden vanouds veel
tegen gehad op pauselijke bemoeienis met hun natio
nale kerken; en al mochten regeerders als LodewijkXIV in Frankrijk, of Maria Elisabeth in de
Nederlanden, zulke bezwaren, die toch in de geest
van hun ambtenaren nog voortleefden, onderdruk
ken, dat was van een protestantse openbare mening
niet te verwachten. De Jezuieten vormden een
schrikbeeld. In alles wat protestantse beschouwers
in het buitenland verontrustte, speurde men hun
invloed, zo in de vervolgingen in de Palts, die grote
beroering wekten en zoals al bleek1), maatregelen
van weerwraak uitlokten.
Men kan gene andere reden daarvan begrijpen (schreef in
1719 de „Amsterdamsche Courant") als dat de Jezuieten, en
bizonder de pater Standacker, zijn biechtvader. Zijne Keurvorstelijke Doorluchtigheid de geest van vervolging hebben
ingeblazen.

En feller liet zich de hekeldichter horen, die zijn
waarschuwing tegen „Lojool’s gebroed” eveneens
inleidde met een herinnering aan de vervolgingen
waaraan „Kalvijn’s geloofsgenoten” in Frankrijk, in
Munster, in de Palts blootstonden:
De paapse wreedheid klimt tot boven aan het zwerk! . . .

In 1728 werd nieuwe aanstoot gegeven door de
instelling van het Officie van Gregorius VII, waar
in diens excommunicatie in 1076 van Keizer Hen
drik IV en opwekking om hem de gehoorzaamheid
op te zeggen verheerlijkt werd. Niets kon meer
Hiervóór, blz. 424.

428

GEESTELIJK LEVEN IN DE REPUBLIEK

strijden met de opvatting van achttiende-eeuwse
regeerders dan zulk een wrikken aan de plicht van
gehoorzaamheid der onderdanen. Natuurlijk was
het ook Slingelandt en heel de Staten van Holland
een gruwel. Het eerste uitwerksel ervan was een
plakkaat (21 September 1730) waardoor de katho
lieke priesters aan nieuwe, scherpe beperkingen
onderworpen werden. Er werd vastgesteld, niet
alleen dat priesters voortaan een acte van consent
van burgemeesteren of baljuw moesten verkrijgen
en dat die slechts aan geboren Nederlanders mocht
afgegeven worden en niet aan regulieren; maar zij
moesten ook ten overstaan van burgemeesteren of
Gecommitteerde Raden de verklaring afleggen,
dat zij een hertelijke afkeer hebben van het gevoelen dergenen
welke leren, dat de Paus of enige andere kerkelijke overheid de
macht heeft om de onderdanert te ontslaan of dispenseren,
wegens ketterije of om enige andere oorzaak, van de eed en ge
hoorzaamheid aan de burgerlijke overheid en dat men geen
trouw en onderdanigheid schuldig is aan degenen die in de
kerkelijke ban en buiten de schoot van de Roomse kerk zijn.

Dat plakkaat werd in andere gewesten nagevolgd,
soms in nog scherper vorm, en het bevatte nog veel
meer. De Synode had zich een poos tevoren tot de
Staten gewend met een lange grievenlijst. Haar on
gerustheid over „paapse stoutigheden” was de
natuurlijke reactie van de gereformeerde kerk op de
toenemende bewegingsvrijheid die de Katholieken
verworven hadden. Dat de klachten enig gehoor
vonden, kwam van de ergernis die de „ultramon
taanse” ontwikkeling van de Roomse kerk in breder
dan predikantenkringen wekte. Zo bevatte het
plakkaat ook bepalingen tot beperking van het aan
tal staties, tot bemoeilijking van aanbouw of ver
groting van kerkhuizen, tot toezicht op bedevaarten
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en ,.andere openbare superstitiën”, tot wering van
katholieke gerechtsdienaren. Ofschoon het aan het
beginsel van tolerantie van katholieke eredienst en
kerkorganisatie niet raakte, was dit plakkaat een
duidelijke uiting van opflakkerend anti-papisme.
De zelfstandigheid der stadsregeringen en zelfs tot
op zekere hoogte van ambachtsheren en baljuws
maakte weliswaar dat de tekst nooit zonder meer
overging in de praktijk,
Ook de Staten-Generaal regelden in deze dagen
de toestand van de Katholieken in de Generaliteits
landen overnieuw. Hun resolutie verscheen vóór die
van Holland en bevatte soortgelijke bepalingen om
meer openbaar toezicht op de priesters te verkrijgen,
vreemdelingen te weren, het aantal kerkhuizen te
beperken. Maar deze resolutie gaf ook blijk van de
voortgang der tolerantie: zij erkende de verandering
die in de praktijk de houding der Staten tegenover
het vraagstuk van de katholieke bevolking onder
gaan had. De plakkaten om de uitoefening van de
katholieke godsdienst geheel te verbieden waren
onuitvoerbaar gebleken: nog moest de hand gehou
den worden aan de wering van Katholieken uit
openbare bedieningen (tenzij geen Protestanten be
schikbaar zijn), aan de wering van geordende pries
ters en in het bizonder van Jezuieten, aan het verbod
van bedevaarten en andere openbare superstitiën,
van collecten, van schenkingen of legaten aan pries
ters of kloosters, van paapse scholen. Tegelijk
ondernamen de Staten-Generaal een grondige her
vorming van het reeds zo lang nadrukkelijk en
geheel tevergeefs verboden recognitie-stelsel. Een
heel heldhaftige hervorming was het niet, maar als
voorbeeld van veelomvattende en degelijk voorbe
reide wetgeving mag het er zijn. Alle ambtenaren
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was opgave van hun inkomsten uit de ongeoorloof
de maar algemeen gebruikelijke geldafpersing van de
Katholieken afgevraagd. De Katholieken werd thans
een geregelde schatting opgelegd en uit het daardoor
bijeenkomende fonds werden de ambtenaren bezol
digd. Zonder twijfel was dit een belangrijke ver
betering, al bleef er zodoende op de Katholieken een
zware bizondere last drukken.
En in het algemeen beschouwd behandelde die
resolutie, waarin hun recht op godsdienstoefening
voor het eerst ronduit werd toegegeven, hen nog
met geringschatting en achterdocht. Zij bleven een
onderworpen gemeenschap, overgeleverd aan mees
ters die wel trachtten onregelmatigheden en kneve
larijen te onderdrukken, maar die toch een zekere
vijandigheid tegenover die andersoortige onder
danen gevoelden. Bij de geringste aanleiding —
ontvoeringen of bekeringen (het geval van de Helmondse Sophia *) was er een van vele.) of vervol
gingen in het buitenland (de opschudding van 1719
over de Palts stond ook gans niet alleen) — ging
men tegen onschuldige priesters of gemeenten tot
represaille-maatregelen over. En almaar liet men de
Noord-Brabantse Katholieken zonder geestelijk
hoofd: het land, behoorde natuurlijk niet tot de
Utrechtse kerkprovincie: er was dus in Den Bosch
een afzonderlijk Vicaris geweest, maar na de dood
in 1726 van de dignitaris lieten de Staten maar
steeds geen nieuwe toe, terwijl zij tegelijk betrek
kingen met de Nuntius te Brussel of de Bisschoppen
van Antwerpen en Roermond (nog Oostenrijks)
zoveel mogelijk bemoeilijkten.
Wat de Katholieken boven de Moerdijk betreft,
*) Hiervóór, blz. 414 vlg.
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betoogde Slingelandt nogmaals uitdrukkelijk, dat
die buitenlandse invloed, waarvoor men ook daar
zo beducht was, — de invloed van Nuntius en
Internuntius, bij wie nu, al was het tegen het plak
kaat van 1709, de „zending” van priesters voor de
Noordelijke Nederlanden lag, — juist het best
tegengegaan kon worden door Rome een aanneme
lijk Nederlander als vicaris te laten aanstellen. Een
commissie uit de Staten van Holland liet zich over
tuigen: Leiden en Rotterdam waren tegen, maar de
meerderheid was gunstig gezind. Het leek alsof wat
onder Hoornbeek mislukt was, nu — 't was 1732
— slagen zou.
Maar daar stak in den lande een ware storm op.
De predikanten namen zulk een toon aan, dat het
Hof van Holland enigen dagvaardde. De Staten
trachtten de Synode door overreding tot het inzicht
te brengen, dat hun afschuw van een apostolisch
vicaris geen enkel goed gevolg kon hebben, dat de
Katholieken priesters hebben moesten, en dat het
beter was als zij ze kregen van een Nederlander
onder het toezicht der Staten, — niets hielp. De
preekstoelen weergalmden van protesten, verschei
den predikanten weigerden zelfs voor de hoge
overigheid te bidden. En deze . . . kroop in haar
schulp. Terwijl eerst alleen Leiden en Rotterdam
tegen de toelating geweest waren, spraken nu, ge
zien de nadelige gevolgen in de Synode en elders te
vrezen, ook de Ridderschap en Dordt en al de vijf
kleine steden van het Noorderkwartier er zich
tegen uit.
(In de beraadslaging wekte Gorkum op om) met kordaat
heid de eer en de luister van de staat te handhaven en niet te
dulden dat de teugels aan de regering uit de hand worden ge
rukt door stoute en woelgeestige predikanten. Deze kunnen

HEKJELPRENT TEGEN HET PLAN VAN EEN APOSTOLISCH VICARIS.
(Zie noot onder „Bronnen der aanhalingen".)
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er de proef wel eens van willen nemen of wij bij de eerste
aanval toegeven. Doen wij dit, . . . waar blijft dan het ontzag
voor de hoge regering en voor de magistraten? Met welke be
raadslagingen zullen zij zich niet gaan bemoeien? . . . Welke
dangereuse sprongen zullen zij eerlang niet wagen? Daarom
wordt thans fermeteit vereist.

Het is niet onvermakelijk dat, terwijl men juist zo
ontsteld was over het Officie van Gregorius VII en
de staat tegen de aanslagen van heerszuchtige
Roomse priesters meende te moeten beveiligen, daar
op eenmaal de boeman van een predikantenheer
schappij weer te voorschijn sprong. Een boeman die
men niet aandurfde! — in weerwil van de verma
ningen van Gorkum, hoezeer die ook echt naar het
hart van achttiende-eeuwse regenten gesproken
waren. Maar het hele denkbeeld van een apostolisch
vicaris raakte van de baan.
Het schouwspel van de betrekkingen tussen de
Staten en hun katholieke onderdanen is niet op
wekkend. Hun houding behoort tot een ander
tijdvak dan die van de predikanten, die het papisme
als een boze dwaling bestreden, ofschoon dat posi
tief protestantse element ook in de Staatse politiek
nog lang niet afwezig was. Maar wat daar het
meest in treft, is de nadruk op het staatsgezag. De
verdraagzaamheid werd, nog vóór zij haar volle uit
werking had gehad, getemperd door een nieuwe
argwaan, waaraan de Jezuietse overwinning voedsel
gaf, die de Oud-Katholieken aanwakkerden, en
waarin voor de toekomst zware conflicten scholen.
Ondertussen verdwijnen de Katholieken, als men
"het culturele leven van de Noordelijke Nederlanden
in het oog vat, meer en meer uit het gezicht. In het
voorafgaande tijdperk had de grote triomf van de
Contra-Reformatie, hadden de cultuur- en kunst-
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ontplooiing en de eenheid van de katholieke wereld
geïmponeerd. Nu was er nog vrees en afschuw,
maar daarnaast een gevaarlijk iets, een gevoel van
intellectuele meerderheid, dat verder doordrong
naarmate de overheersende toon van de samenleving
minder vurig Calvinistisch en meer protestantsrationalistisch-verlicht werd. Reageren daartegen
deden de Katholieken in het algemene geestelijk
leven nauwelijks meer. Zij hadden haast geen man
nen meer naar wie buiten hun kring geluisterd werd.
Trouwens, als zij voor hun geloof wilden opkomen,
moesten zij een uitgever in het Zuiden zoeken —
zoals Van Heussen deed, wiens historisch werk 1)
overigens wel aanzien genoot. Van Loon sprak
nooit een woord als Katholiek, ofschoon hij, naar
wij zagen 2), als ’t zo uitviel, wel als Katholiek werd
aangerand. Veel in Leuven studerend, stonden de
Katholieken wat terzijde van het openbare leven in
het Noorden. Het getal rijke families onder hen
brokkelde nog gedurig af. Naast de twee die ik ge
noemd heb, is de enige figuur van ietwat wijdere cul
turele betekenis (behalve Jan Baptist Wellekens, na
Luyken wel de fijnste dichter van het tijdvak, maar
die evenals Van Heussen met het kapittel-schisma
meeging) Hoynck van Papendrecht, die niet alleen
in de grote controversie over Utrecht werk van be
lang leverde, maar wiens Analecta Belgica een bij
drage tot de algemene Nederlandse geschiedenis
waren. Zou Hoynck van Papendrecht zich hebben
kunnen ontwikkelen gelijk hij deed, als hij door
zijn vicarisschap te Mechelen niet aan de gedruktheid
en de onderworpenheid van het Noord-Nederlands'
Katholicisme onttrokken was? Was het aan de
*) Zie hiervóór, blz. 384 vlg.
*) Blz. 385.
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andere kant niet aan zijn Mechelse omgeving te
wijten, dat hij enkel in het Latijn publiceerde? Even
zo kan men de overweging maken dat Wellekens,
Mechelaar van geboorte, wel nimmer een Neder
lands dichter van betekenis zou geworden zijn, als
hij in het Zuiden was gebleven.
De Oud-Katholieken hebben als zodanig de
katholieke gedachte in het Noorden geen grote dien
sten kunnen bewijzen. Een nationale katholieke
kerk was een schone droom, maar de katholieke
wereld stelde nu eenmaal gemeenschap met Rome
hoger; overigens waren (wij zagen het) die natio
nale Katholieken net zo goed „afgodendienaars”
voor de Protestant, net zo goed onbetrouwbare
burgers voor de regering. In het Zuiden uitgedreven,
bleven zij in het Noorden een kléine kring, een
nieuw stuk in de bonte lappendeken van het NoordNederlandse sectenwezen, — meer niet.
c. Kunst en letteren.

Het ontbrak in het zestigtal jaren na r 688 in het
Noorden waarlijk niet aan schrijvers, vooral niet aan
dichters. Integendeel:
't Schrijft alles, wat maar hand of veder roeren kan,
De klamme drukpers walgt, de winkel berst ervan.

Ook in dat opzicht bestond er een scherpe tegen
stelling met het Zuiden, waar zoals wij zagen de
Nederlandse letterkunde minder en minder tekenen
van leven gaf. Maar helaas stond in het Noorden de
hoeveelheid der literaire productie in geen verhou
ding tot de hoedanigheid, en de letterkundige rijk
dom van het nageslacht werd maar met weinig werk
van weinig meesters vermeerderd.
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Luyken’s later werk — zijn geestelijke poëzie —
dat grotendeels binnen deze periode valt (hij stierf
in 1712), droeg iets heel bizonders bij tot een
Nederlandse traditie, die aan tijd of omstandigheden
weinig gebonden is; door de dichters die zich de
beheersers van ,,de Nederlandse Parnas” waanden,
werd hij nauwelijks opgemerkt. Jan Baptist Wellekens, geboortig van Mechelen, een schilder, die in
Italië de herderspoëzie had leren kennen, beoefende
haar zelf in een fijne en zuivere trant, en waar het
vooral op aankomt, met overtuiging; mode voor
zoveel dozijnen anderen, leefde voor hem die vreem
de wereld van herders en herderinnen, van stroomen bosgoden, met een leven dat hij heeft weten vast
te leggen in zijn gevoelige verzen. Bij de tijdgenoten
verwierf Huibert Poot van Abtswoude bij Delft een
onvergelijkelijk veel groter roem.
’k Ben Poot, een landmans zoon, misdeeld van rijke
schatten; . . .
Ik leef tot. heden van den arbeid mijner handen.
Al stug van barstend eelt . . .

Zo had hij zich aan het letterlievend Nederland
voorgesteld, en „de zeldzaamheid der zake”, die
velen de reis deed maken om die wondere speling der
natuur te zien, verklaart voor een deel zijn opgang.
Maar zo boer geweest te zijn de dichter tot een aan
trekkelijkheid verstrekte, boer blijven mocht hij niet.
Hij moest zo goed als een ander „Parnastaal leren
spreken” 1) en de oude modellen bestuderen, Von
del, Hooft, Antonides — noem er De Decker,
Brandt, Vollenhove nog bij, en ge hebt een volledig
recept, dat de leerling in staat moest stellen om
zonder zelf tot de klassieken te gaan stijfgeordende
*) Vgl. deel II, blz. 726.
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alexandrijnen vol heidense mythologie te schrijven.
Ach, de boerse stijl zoals Poot die bij de rederijkers
van Schipluiden nog had gehoord en met zijn on
ervaren gemoed bewonderd, was zelf maar een steeds
afleggertje:
Dc helde-gesten van ridders en mannen groot
Behaagden in zulk schrift mijn (mij) Wonderlijk minjoot,
(zo spot hg er later zelf mee).

Van de herboren Poot in ieder geval, bij wie
Hooft en Vondel „door veel heflezens als in merg
en been veranderd waren”, verneemt men de geur
van de Zuid-Hollandse klei maar zelden. Hij heeft
enkele wezenlijk mooie verzen geschreven, maar het
bizondere, het plaatselijke, het karakteristieke moest
juist onderdrukt. Zelfs zijn landelijke poëzie voert
in een Arkadië binnen, dat van De Ketel en Schip
luiden niet veel heeft, waar „gladde mellekkoeien”
loeien „in een bochtig dal”, waar „hemelwaarde
wingerdranken” ’s landmans „ton met wijn vul
len”, waar „een levendige vliet van de steile rotsen
schiet”.
Aardig werk, en dat niet geheel vergeten is, maar
dat met Breero niet te vergelijken valt en zelfs bij
Asselijn niet haalt, leverde Langendijk met zijn blij
spelen. Eigenlijk kan men verder maar éen figuur
noemen, die vóór de Van Harens (en met hen komen
wij op en over de grens van het volgend tijdvak) aan
onze leterkunde een eigen, levende persoonlijkheid
nagelaten heeft: Van Effen, die gedurende drie jaren,
ylak vóór zijn dood op 51-jarige leeftijd in 1735, de
Hollandsche Spectator uitgaf. Op hem en op Willem
van Haren kom ik terug.
Met de beeldende kunst was het nog slechter geiteld. In onze hedendaagse voorstelling, van de
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akkerleven.
AEN DEN HEERE

M\ KORNELIS ’s GRAVEZANDE,
RECHTSGELEERDEN.

Oë genoeglyk rolt het leven
Des geruften Lantmans heen >
Die zyn zaligh lot, hoe kleen,
Om geen koningskroon zou geven!

H

Laegc

BLADZIJDE UIT POOT'S GEDICHTEN (druk van 1759)-
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Nederlandse schilderkunst in het bizonder, vormt
het tijdvak een leegte. Wij hebben in het vorig deel
al gezien wat een verwoestingen de van Frankrijk
binnengedrongen stijlbegrippen daar aanrichtten 1).
Nu verdwijnt het laatste greintje geest, het laatste
greintje waarheid. En de tijdgenoten bewonderden!
Want in werkelijkheid was het allerminst een
leegte: er was nog allerwegen overvloed van penselen
ijverig aan het werk, en met veel werelds succes! De
denkbeelden van Lairesse en van Samuel van Hoog
straten heersten onbeperkt. Houbraken’s befaamd
geschiedwerk, dat in 1718 verscheen, en dat ik hier
vóór 2) al noemde, was van dezelfde geest door
trokken. Men eiste strenge inachtneming van regels,
men mat alles af naar een academisch ideaal, het een
en het ander ontleend aan Italië en Frankrijk. Uit
drukkelijk verhief Ten Ka te, die aan Uffenbach
portefeuilles vol met de schoonste tekeningen kon
tonen, het idealisme der Italianen boven het natura
lisme der Nederlandse kunstschool (naderhand ont
wikkelde hij die denkbeelden in een Frans geschrift).
Maar door de toepassing van zulke beginselen meen
de men tevens, dat nu dan ook (eindelijk!) de vader
landse kunst tot volle bloei ging komen en naast de
vereerde Zuidelijke scholen meetellen mocht. In een
lofdicht op „het ridderlijk penseel” van Adriaan van
der Werff (want de Keurvorst van de Palts, die
nog een aantal andere Nederlandse schilders werk
gaf, had deze befaamde Rotterdammer (16591722) in de adelstand verheven) rekende Poot af
met „het los gerucht”, volgens hetwelk „Toskane
spant de schilderkroon”:
*) Blz. 710 vlg.
*) Blz. 380 vlg.; vgl. voor de eerder genoemden: II, 710, 712.
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Nu toont dees zon der schilderlichten
Dat Holland, nergens in misdeeld,
Ook schrandre (Schilderhelden teelt,
Die voor geen Italjanen zwichten.

Knap was het werk van die veel bewonderde en
duur betaalde man zeker, maar alle Nederlandse
eigenaardigheid is er zoek in; meer, de uitpuring van
alle menselijk gevoel en alle menselijke drift, de
onderschikking van elke grote compositie aan een
zelfde nobel rhythme, aan eenzelfde helder en on
aards kleurschema,
(O kleuren, schoner dan een bloem,
O spiegelgladde taferelen! —

zoals Poot verrukt uitroept)

maken het voor ons volslagen ongenietbaar. Als
portretschilder werd Van der Werff’s roem nog
overtroffen door die van Arnold Boonen (16691729), een Dordtenaar, die op zijn Amsterdams
atelier aanzienlijken van overal, in 17x7 zelfs Tsaar
Peter en de Tsaritsa, mocht afbeelden. Ook als genre
schilder was Boonen in trek, ook op dat gebied
zocht men het meer en meer in fijnheid van detail
en glans van atmosfeerloze kleur. Het peuterige
werk van de Van Mierissen, vader (1662-1747) en
zoon (1689-1763) dat nog veel bekoorlijks heeft,
leidde over naar de miniatuurkunst, die allerwegen
in zwang kwam. De grote, helderkleurige bloem
stukken van Van Huysum (1682-1749), vragen
voor het beschouwen van hun bewerking om de
loupe, terwijl zij tevens (wezenlijk een technisch
kunststuk) als geheel een uiterst decoratief effect
maken.
Het is alles kunst die paste in de paleizen van
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buitenlandse vorsten of in de huizen van inlandse
patriciërs. Willem III bevocht Lodewijk XIV in de
machtsstrijd hardnekkig, maar evenals zoveel Duitse
vorsten had hij zijn stijl aanvaard en nagevolgd. Het
Loo werd een klein Versailles. Een Hugenoots uit
wijkeling, Daniël Marot, werd een mensenleeftijd
lang de grote bouwmeester van de StadhouderKoning en na hem zelfs nog van Willem IV. Marot's invloed deed zich vooral in Den Haag gevoelen,
maar golfde toch ook in brede kringen naarbuiten.
Ten slotte konden de huizen die in de nieuwe sierstijl opgetrokken werden, soms min of meer aan
oude tradities aangepast, toch op het algemeen effect
yan burgerlijk maar karaktervol individualisme geen
inbreuk maken. Voor kleinere huizen zeker weer
stond de traditionele woningbouwstijl veel mode
wisselingen. Van binnen werd vaker de hele in
richting gemoderniseerd, eerst in de praalzieke of
statige trant van Lodewijk XIV, dan speelser en
luchtiger, wit en goud, ranke lijnen, kronkels en
bochten.
Maar vooral aan prachtige buitenverblijven be
steedden de rijken nu schatten; dat werd een wed
ijver, en wie het zo grootscheeps niet aan kon, deed
het bescheidener, desnoods met enkel een tuintje
buiten de stadswallen. De buitenplaatsen aan de
Vecht begonnen een van de bezienswaardigheden
van Europa te vormen; („de keurlijkste aaneen
schakeling van lusthoven, die misschien in Europa
te vinden zijn”, zoals Van Effen ergens zegt); be
halve in dichterlijke beschrijvingen werden zij in
plaatwerken verheerlijkt1). De huizen en koepels
waren geheel in de Frans-Italiaanse stijl, en de
l) Vgl. hiervóór, blz. 290 en 332.

DE VAN MIERISSEN, VADER EN ZOON; DOOR DE ZOON
(schilderij in de. Lakenhal te Leiden).
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tuinen, waar het nog meer op aan kwam, met hun
kunstig gefatsoeneerde hagen, vijvers en fonteinen,
marmeren beelden, meest allegorische voorstellingen
naar antiek model, vormden een toneelachtig décor,
scherp afstekend bij wat in stad en land de natuur
lijke traditie heten mocht. Décor voor een salonbe
schaving die kant en klaar van de Fransen overge
nomen werd, evenals de klederdracht, die bij dat
alles zo uitnemend paste: de grote pruiken, die
allengs wat lichter en bevalliger werden, de lange
getailleerde rokken korter en zwierige en kleuriger,
de gestikte schoenen en de degens; en de dames wel
met losser lijfjes en open mouwen en op hoogge
hakte schoentjes luchtiger en vlugger dan vroeger,
maar met hun wijd uitstaande rokken pronkend als
ooit.
In dat kader moet men de schilderijen zien. Cornelis Troost (1697-1750) is bijna de enige die er
niet weerstandsloos in opgenomen is, maar er nog
zelfstandig, en met lichte spot, tegenover staat. On
verbloemd uit zich dat in een tafereeltje als het hier
afgebeelde van de fluitspeler en zijn oudere vriend.
En al zullen Troost’s lastgevers in het grote regen
tenstuk dat ik hiervóór al besprak *), zeker geen
scherpe punt gevoeld hebben, is het te geloven dat de
schilder zelf onbewust bleef van het schrijnende, dat
ons in de tegenstelling tussen beschermers en be
schermde zo onmiddellijk aandoet? Een ander Am
sterdammer, J. M. Quinkhard (1688-1772), stond
er, zou men haast zeggen, argeloos buiten; hij had
met aantrekkelijke eenvoud (een gemoedelijke dege
lijkheid die heel fijn kon zijn) de oude zin voor
onmiddellijkheid en waarheid behouden. Overigens
) Zie blz. 334; afbeelding op blz. 335.

DE FLUITSPELER, DOOR CORNELIS TROOST.
(Museum te Dublin).
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is de schilderkunst van een volmaakte karakterloos
heid geworden. De portretten zijn kostuumstukken,
op zijn best gestyleerde salonfiguren.
Ook de letteren waren in die weelderige en op
stijl en vorm verzotte samenleving een tijdverdrijf,
een spel tot verfraaiing van het gezelschapsleven. Zij
hoorden erbij als de verzamelingen van penningen,
van „rariteiten”, van snuifdozen, van schelpen, van
wat niet al, waarmee zovelen zich bezig hielden.
Weliswaar namen de schrijvers zichzelf en elkaar
heel ernstig op. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de harts
tocht waarmee zij in voorredenen, pamfletten,
schimpdichten in de jaren onmiddellijk na de
Spaanse Successie-oorlog elkaar bestookten — de
Poëten-oorlog, zoals men schertsend zei. Laten wij
de vergeten dichters van het tijdvak, maar wier werk
ans de geest daarvan toch leert begrijpen, eens in
ictie gadeslaan.
In 1713 had Jean le Clercq (1657-1736),
wegens on-Calvinistische tendenties uit Genève ge
weken en sedert al bijna dertig jaren verbonden aan
iet remonstrants seminarie te Amsterdam, een man
fan internationale relaties en vermaardheid, in het
etterkundig tijdschrift dat hij uitgaf, Bibliothèque
home, tamelijk uit de hoogte Broekhuysen’s Latijnse
joëzie besproken. Het hele beginsel van dichten in
en dode taal werd door de Frans-Zwitser (ook in
en ander geschrift) verworpen, — en hoe juist was
'pn opmerking dat, waar het in de poëzie op eigen
'inding aankomt, de dichter in het Latijn niet anders
:an dan ^na-apen! Een van de schrijvers die hem
veldra bijvielen (’t was de Haarlemse remonstrantse
iredikant Lambert Drost) voegde daar nog tersnee
an toe, dat het Latijn-schrijven heel wat bizonders
an de vorming van onze eigen taal en letterkunde
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mttrokken had: denk eens aan, dat Baudms,
jrotius, Daniël en Nicolaas Heinsius, Barlaeus,
-•rancius, Broekhuysen Nederlands (of meer Nederands) geschreven hadden!
Maar wat is ’t! In ’t Nederduits verzen te schrijven, dat ’s
:e gering voor onze voorname poëten, dat mogen zij doen die
geen Latijn kennen.

Heel anders was Le Clercq's kritiek inmiddels oprevat door David van Hoogstraten (1658-1724),
:onrector aan een Latijnse school te Amsterdam,
(ons al bekend x) als taal-„wetgever”), zelf Latijns
maar ook Nederlands dichter, vriend van BroekTuysen in diens tijd, maar ook van Oudaen en
ft.ntonides, en door die laatste connectie zich de
boeder voelende, en alom als zodanig erkend, van de
grote Vondeliaanse traditie. Hoogstraten nu ^ag in
de eer der Nederlandse Latijn-schrijvers de nationale
eer aangerand, en dat door
een Franse kabouter, die hier op een stroowis zijnde komen
aandrijven, alle verhevene geesten van het gewest, waarin hij
gevoed wordt, durft in den schild varen, en uitschelden voor
spraakmeesters en neuswijze beuzelaars.

Zo schreef Hoogstraten in de voorrede van een
werk van Oudaen, dat hij juist bezorgde, en het
geducht krakeel dat hierop ontstond, was nog niet
bedaard, toen een boekbespreking — van R. Anslo s
Poezy, uitgegeven door Joan de Haes (1685-1723)
— in een ander Frans tijdschrift, het Haags Journal
Littéraire, nieuwe stof tot twisten bracht. Daarin
toch werd Vondel zelf heel koeltjes eer een Hol
landse Ennius dan wel een Hollandse Vergilius ge1) Zie hiervóór, hlz. 3 91 •
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noemd („groot door zijn aanleg, wat kunst betreft
nog ruw”, had Ovidius van Ennius gezegd); en
voorts werd de gezwollen stijl van De Haes’ voor
rede gelaakt en Anslo’s liefde voor grote woorden,
vlak naast al te gemeenzame, typisch voor de Hol
landse dichters genoemd. De mening dat de bediller
een Fransman zijn moest, verscherpte de hierdoor
gewekte verontwaardiging, en verbond het geval
met dat van Le Clercq. Inderdaad verschool zich een
Nederlander achter het anonymaat, niemand minder
dan Van Effen. Trouwens, weldra kreeg heel de
beroering een nieuwe stoot van een ander Neder
lander, en die met open vizier optrad: P. A. de
Huybert, heer van Kruiningen, die in het begin van
1717 als Drost van Muiden Hooft’s oude slot be
trekken ging; deze voerde wel tegen de „Journalis
ten” aan, dat er een menigte van goede Nederlandse
stukken bestaat (men ijst van de uit de school van
„Nil Volentibus Arduum” voortgekomen onbe
duidendheden die hij durft noemen), maar wat
Vondel betreft, die had nog meer „gedurig tegens de
toneelwetten gezondigd” dan de critici wel gezegd
hadden. Bitter was het weegeroep dat over zulke
verguizing van „den Prins der Nederduitse dichtkonde, den Fenixdichter Vondel” werd aangeheven.
Had Vondel naar de maat der Franse luit gedanst.
Was d’Agrippiner hier en daar zowat verfranst,
Dan zou men zijne kunst niet honen noch verachten . .. .

Zo (en nog veel meer) schreef De Haes; en Jacob
Zeeus, van zijn eenzame post te Zevenbergen, be
klaagde wel de ongebreidelde rijmzucht die aan de
Nederlandse poëzie geen goed deed (De Haes kreeg
daarbij een veeg uit de pan), maar protesteerde
tegelijk scherp tegen het „reukeloos aanbassen” van
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de geheiligde schim van V ondel. Ai Heviger ging net
toe op „de Zangberg”, en al verder dwaalde men af
van de eerste aanleidingen. Men verviel tot persoon
lijkheden, tot grofheden en verdachtmakingen zelfs;
fouten in vertalingen uit het Latijn werden opge
haald, om flikflooiende opdrachten aan burgemees
ters werd gelachen, afgunst van Amsterdam op
Rotterdam kwam tot uiting. „Nijdigheid” en „beuzelingen”, dat was al wat Poot in de strijd zien
wilde, toen hij zijn kunstbroeders bezwoer om
„pook en knijf en dag en dolk” opzij te werpen, om
hun „nagels zo niet te scharpen” en elkaar „zo neus
en oren niet af te snijden”.
Inderdaad, waar ging het eigenlijk om? Op éen
manier bezien, om dode vormen, om de keus tussen
een uitgeleefde traditie en de onvruchtbare naboot
sing van iets nieuws en vreemds. Weliswaar zag een
tijdgenoot het als „poëtisch vuur” tegenover „net
heid van beschaven”, en de tegenstelling nationaal
en Frans-kosmopolitisch dook al telkens op. Maar
de vurige uitstortingen van die vereerders van Von
del waren toch, op de keper beschouwd, óok maar
maakwerk. Vereerders van Vondel en Antonides!
Want Antonides — „Vondel vanbuiten”, zoals ik
hem in het vorig deelx) beschreef — werd met de
waarachtig groten gemeenlijk in éen adem genoemd
(„Drie mannen” — hier is Hooft dan ook bij—,
„die in ons Duits de kroon der dichtkunst spannen”
-— om met De Haes te spreken) ; een vergissing die
de tijdgeest kenschetst. Met een kopieuze behoefte
aan spreken behept, had toch dat geslacht, of zij
Vondel aanriepen dan wel Boileau, eigenlijk niets te
zeggen; manier was alles waar het hun op aankwam,
‘) Blz. 71S.
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naar het innerlijk vroegen zij bij hun beschouwing
van kunst of letteren niet. Kwesties van rijmtech
niek of zelfs spelling namen ook voor Hoogstraten
en consorten geweldige betekenis aan. Een Vondelaar als Rotgans (1654-1710), die ervan hield
zijn vaarzen zo luidruchtig en dondrend uit te brommen, dat
vloer en wanden beefden en het vertrek nog naderhand, enige
uren lang, met zijne schaterende uitgalmingen vervuld scheen
(dat zagen zijn vrienden en hijzelf dan Voor „poëtisch vuur"
aan),

werd tegelijk meer en meer bevreesd voor „schrijffeüen of hardigheid ’ en „overlas en herhaalde zijne
vaarzen wel tienwerf, en somwijlen meer”.
Een tijd die niets te zeggen had? De grote gèiachtenstrijd van de zeventiende eeuw was vervloeid;
politieke tegenstellingen die eens de hartstochten
gaande gemaakt hadden, waren ingesluimerd; wel
vaart heerste in brede kring, maar geen driftige
:conomische expansie dreef meer naarbuiten. Zelfs
le geweldige worsteling van de oorlogen tegen Lodevijk XIV, die het begin van dit tijdvak beheerst, en
vaarin zovelen de zaak van hun geloof betrokken
voelden, hielp geen dichter of schrijver of beeldend
cunstenaar door de straffe, doodse conventies tot
neer onmiddellijke uitingen heenbreken. De meest
gewonderde oorlogspoëzie was die van de jonggeitorven Lucas Schermer (1688-1711), wie het
'eker aan het vermogen om een forse, kleurige
tlexandrijn te schrijven niet ontbrak, maar wiens
veldslagen en belegeringen niets dan holle toneellonder zijn, met aanvoerders als epische helden zó
lit Vergilius getogen, en waarlijk, de góden van de
Olympus nemen als vanouds deel in de strijd:
Maar zie, de hemel waakt voor 't heer der bondgenoten:
■ eaerianase ötam 111 15

450

GEESTELIJK LEVEN IN DE REPUBLIEK

Thaumantische Iris spreidt, op Juno’s last, terstond
Haar bonte vlerken uit omtrent den horizont,
Daar zij den Zeemonarch roept uit zijn waterkolken . . .

Zelfs tegenover die grote gebeurtenissen moest
zo'n dichter zijn manier aantrekken; en als ik te
verstaan gaf, dat hij ze aan de ouden ontleende, móet
ik er toch bijvoegen dat hij ook die door Vondel, en
vooral door Antonides, zag. Zelfs Bogaert, de kloeke
kampioen van Bataviase en Kaapse vrijburgers 1),
vond het nodig om zich voor zijn reisbeschrijving
te wapenen met een heel bizondere stijl, waarin hij
Florus en Tacitus zei na te volgen, maar die hij wel
voornamelijk van Hooft had afgekeken.
Tegenover zulk zwaarwichtig en omslachtig ge
doe, zulke holheid en gewilde verhevenheid, stelden
sommigen dan wel waarlijk iets beters, namelijk de
grote deugd van eenvoud, Men kan niet anders dan
instemmen met Van Effen, als hij in de zoveel stof
opwerpende bespreking van De Haes’ uitgave van
Anslo in het Journal littéraire opmerkt, dat de stijl
van de voorrede geen hoge dunk van De Haes’ smaak
geeft; en hij haalt aan:
Onder de naamhaftige dicht-geesten, die in ons Nederland
met lof de pen gevoerd hebben, blonk in de voorleden eeuwe
de fenix-dichter Joost van den Vondel als een heldre zon aan
den Parnas-hemel uit . . .

Bij de uitgever Pieter van der Goes verschenen van
tijd tot tijd bundels onder de titel Latijnse en Neder
duitse keurdichten. Men staat versteld van de platte,
meest zouteloze, vuiligheden en van de lompe, per
soonlijke schimp, die men daar, aan de zelfkant der
literatuur om zo te zeggen, tussen de politieke en
theologische strijdschriften door (soms eronder!)
*) Zie hiervóór, blz. 180.
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aantrett. De herinnering is nuttig, zo goed als in ver
band met de wetenschappelijke ontwikkeling die aan
de waarzeggers en afzetters was. Er blijkt daar, wat
een ruwheid en grofgebektheid onder de kleine bur
gerij nog heerste, en men begrijpt beter hoe de hogere
letteren zich tegen die neigingen met een zwaar ge
smukte stijl meenden te moeten te weer stellen.
Maar zo kan men ook tussen het gebruik daarvan
en de toon van s dichters bizondere omgeving ver
band zien.
In veel van de schrifturen der dichters die de
nationale traditie hoog wilden houden, voelt men
de onnatuur van de kleine burger die zich op zijn
mooist voor wil doen, en het is niet zonder be
tekenis, op te merken dat al de voorvechters voor
Vondel’s eer in dat grote twistgeschrijf inderdaad
middenstanders waren, zelfs Hoogstraten de con
rector, maar vooral Zeeus, een landmeter, De Haes,
Rotterdams koopman en broodschrijver, Bogaert,
chirurgijn en rustend „Oostindië-vaarder”. Daar
tegenover maakte Van Effen, zoon van een kolonel,
goeverneur van adellijke jongelui, een heel andere
verschijning, evenals trouwens De Huybert, secre
taris van Amsterdam en weldra drost van Muiden.
Van Effen was zich van dat stand-element in het
letterkundig geschil zelf bewust, en als hij later in
zijn Hollandsche Spectator de kring beschrijft, welks
leden op de buitenplaats van éen hunner elkaar hun
perzen voordragen — de éen bezingt de dood van
:en zeeheld in een herdersdicht (!) en laat het daar3ij zo donderen en bliksemen dat zijn kleine doch:ertje er dodelijk ontsteld van raakt; de ander is
,een koddige hond” en laat het gezelschap tranen
achen om zijn grollen; zij kunnen geen van allen
:en woord ten nadele van Vondel horen —, dan

■
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gelijk zijn bewonderde leermeester Ten Kate), die
laat hij ons wel verstaan dat het „fatsoenlijke
burgerlieden” zijn, tot „het middelbare slag van
mensen” behorende.
Over ’t geheel kan men inderdaad opmerken, dat
de lieden van stand en de fijnst ontwikkelde geesten
tot de nieuwe eenvoud neigden („eenvoud het ken
merk der waarheid”, zei Boerhaave op een ander
gebied). Van Balthasar Huydecoper (1695-1778)
bijvoorbeeld, de Amsterdamse burgemeesterszoon,
van wie wij al zagen dat hij in zijn voortreffelijke
taalkundige werken niet schroomde ook Vondel te
betuttelen, speelde de Amsterdamse schouwburg ge
regeld tragedies geheel in de Franse smaak; ofschoon
hij toch evenals bijna iedereen (maar Van Effen was
hier een uitzondering) het bombastische spel van de
gevierde tooneelspeler Punt in zijn eigen „Achilles”
hogelijk bewonderde. Lambert ten Kate (16741731), die we als de oorspronkelijkste weten
schappelijke denker van het tijdvak hebben leren
kennen1), waarschuwde in een onuitgegeven poë
tiek uitdrukkelijk tegen „schreeuwende verwen”,
tegen „grootspreken”. Ik vermeldde de gerucht
makende polemiek al2), waarin Prof. Burman
(1668-1741) tegen de Utrechtse predikanten het
goed recht van het toneel verdedigde; de aanleiding
was een stuk van een vriend van De Huybert, Mauricius (1692-1770), regent van Purmerend (of
schoon Amsterdammer van geboorte); Burman
stelde het goede toneel van de Fransen uitdrukkelijk
ten voorbeeld, geheel in de geest van „Nil . En ten
slotte was er Sybrand Feitama (1694-1758), rustig
van zijn renten levend Amsterdammer (doopsgezind)
*) Zie blz. 394*
2) Zie blz. 408.
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die in de tweede helft van dit tijdvak als het orakel
van de Nederlandse Helikon vereerd werd, en met
wie de richting van Pels triomfeerde.
Zeker, men zou de scheidingslijnen licht te scherp
kunnen trekken. Van Effen’s koelheid tegenover
Vondel was ten dele een gevolg van zijn persoonlijke
nuchterheid, zijn onvermogen om poëzie te begrij
pen; zijn bewondering voor Cats, die over ’t geheel
uit de gratie was, voegt daar nog een onverwachte
noot aan toe. Poot kan men niet zonder meer bij de
groep van Van Hoogstraten indelen; Arnold Hoog
vliet, de Vlaardingse boekhouder, wiens Abraham
de Aartsvader een der meest bewonderde dichtwerken
van die generatie was, nauw verbonden met Feitama,
had toch veel van de oude traditie, al weerde hij
heidense godennamen uit zijn christelijk dicht.
Hoogvliet verpoosde zich van zijn episch werk soms
met huiselijke poëzie, die zeker eenvoudig genoeg
was, maar tevens van een naargeestige burgerlijkheid.
Hoor hem bijvoorbeeld verklaren waarom hij zijn
tweede zoontje bij diens tweede verjaardag moet
toezingen, niet minder dan hij het zijn oudste ge
daan heeft:
Moeder zou bet niet verzwelgen,
Grotemoeder zou ’t zich belgen,
Toonde ik u ooit minder gunst;
Neen, o jongste mijner zoontjes,
’k Druk dan liever op uw koontjes
Teedre kusjes'Van mijn kunst.

Men hoort hier tevens iets zoetsappigs, iets van
zich vermeien in zijn eigen gevoelerigheid, dat ken
merkend is voor de tijd: men vindt het in de poëzie,
men vindt het ook bij de toch in de grond zo
nuchtere Van Effen; men vindt het in de openbare
uitingen van politici en journalisten: ik herinner
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aan de proclamatie der'Middelburgse regering in
1704 1) ; weldra zullen wij het in Willem IV’s toe
spraken kunnen beluisteren.
Maar de dichter in wie de tijd zich herkende, was
Feitama, en men kan moeilijk iets onvruchtbaarders,
iets angstvalligers, iets legers bedenken. De volmaak
te navolger van de Fransen — zelf dong hij naar
geen hoger eer. Jaren en jaren zwoegde hij op niets
dan vertalingen of bewerkingen — van een Satyre
van Boileau (heel geestig naar ’s lands gelegenheid
verdietst), van Fénelon’s Télémaque (dat hij mee
in het rijm sloeg!), van Voltaire’s Henriade (dat
laatste kostte hem tweemaal negen jaren; met recht
mocht hij zeggen, dat hij tijd noch vlijt spaarde.)
Men kan in Feitama de ijverige, smaakvolle vakman
waarderen; men kan zelfs in heel de ontwikkeling
die hij vertegenwoordigde iets heilzaams erkennen.
Goede vormen zijn ook in de letterkunde beter dan
schoolmeesterachtigheid of bombast. Het was nuttig,
dat er gelachen werd om de opgeschroefde lofdichten
waarmee zoveel bundels herderspoëzie, stichtelijke
verzen, „hofdichten”, tragedies enzovoorts in het
licht kwamen, lofdichten waarin, de namen van
Hooft, Vondel en Antonides, van Virgilius, Horatius, Homerus, Sophocles, schering en inslag vorm
den. Maar dat die ontwikkeling alleen plaats kon
hebben in zo slaafse bewondering voor de Fransen,
dat bewijst toch wel een heel ernstige zwakheid van
de Nederlandse beschaving.
Het ergste blijft natuurlijk de inhoudloosheid van
heel die poëzie. Eén groot dichtwerk verscheen —
in 1741 —, waarin de schrijver waarlijk iets zeggen
wilde: Van Haren’s Ftiso. Dat moest naar Van
*) Zie hiervóór, blz. 88.
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Haren’s geheime bedoeling wedijveren met Hoogvliet’s Abraham, maar Van Haren kende zijn eigen
krachten niet. Bij de staag golvende beweging en de
vloeiend in het verhaal gelaste, gladvormige be
schrijvingen van dat correcte en orthodoxe werk, dat
niet een eigen gedachte aan het bijbels gegeven toe
voegde, kon zijn hortend en redeneerderig vers niet
halen; het kenmerkt de tijd, dat hijzelf de onvol
komenheden toeschreef aan zijn „onoplettendheid”,
zulks in weerwil van de door hem aangewende
„moeite en vlijt en van „den arbeid”, die de heer
Balthasar Huydecoper zich wel als een ,,onpartijdig
en verstandig leraar” had willen getroosten om hem
„de gebreken aan te wijzen. Zo Van Haren met de
redelijke godsdienst die hij onder het „klieven” van
„hersenpannen” en „kruinen” („met het zwaard —
tot midden in den baard”) en zwervende door „de
Erythrese stromen” of „’t gewest der verre Prasiaten , ontvouwde, en met zijn begrippen over de
rechtvaardige staat, toch de indruk maakt van een
belangwekkender geest dan de meeste andere dichters
— hemzelf bezielde zo’n drang om in de Europese
gedachtensfeer mee te arbeiden, dat hij Voltaire, zijn
grote verering, een Frans overzicht van zijn gedicht
toestuurde —, dan helpt ons dit te onderscheiden,
dat de harde uitspraak die ik mij hiervóór ontvallen
liet over een geslacht dat niets te zeggen had, be
perkt moet worden tot het zeggen in poëzie en
kunst.
Er is in de tijdsatmosfeer bij alle verzachting en
zelfs gevoeligheid iets nuchters en ondieps, dat ons
weinig kan bekoren. Wij kunnen te beter begrijpen
dat het zich voor uitbeelding in een epos slecht leen
de, als wij bedenken dat ook in Engeland en Frank
rijk de poëtische uiting arm was. Voltaire's tragedies,
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door Van Haren boven de Grieken gesteld, halen in
schoonheid niet bij Racine. In verbeelding en ont
roerbaarheid voor het schone, in vermogen om het
leven tragisch te zien, muntte de eeuw niet uit. Toch
zou men haar onrecht doen door te menen, dat heel
haar wezen stak in die zucht naar uiterlijke stijl, in
die oppervlakkigheid van gemoedsstemming, in die
vervreemding van het natuurlijke en bizondere,
waardoor zij met haar ijverige beoefening van kunst
en vers zo weinig duurzaams bereiken kon. Maar
inderdaad, — dat hebben wij in de voorafgaande
hoofdstukjes wel gezien. Het gedachtenleven van die
generatie hield zich met realiteiten bezig, de mense
lijke rede onderwierp zich gebied na gebied, de ge
weldigste veranderingen in cultuur en samenleving
werden door onderzoekers en denkers voorbereid.
De ware zwakheid van de Nederlandse letterkunde
van het tijdvak is, dat de geestesbeweging, die in
Engeland en Frankrijk een hele schaar van schrijvers
bezielt, er zich maar flauw in weerspiegelt. Hoe dat
kwam?
Als Van Effen (nogmaals in het Journal Litté
raire) schreef, dat er in Holland wel veel geleerden
maar niet veel dichters voorkwamen en dat dit lag
aan het ontbreken van een vorst, terwijl de groten
hen niet beschermen, dan is hij zover niet van de
waarheid. De bloei van de Engelse letterkunde en
cultuur, die op Van Effen veel indruk maakte —
en trouwens in Frankrijk was het niet anders —,
moet weliswaar niet zozeer verklaard worden uit de
bescherming die schrijvers genoten (al was ook dat
zeker van betekenis: Locke, Congreve, Addison,
Newton, Steele, Swift, Prior werden allen door
grote heren, tevens ministers, voortgeholpen), als
uit de sterke eenheid van een nationaal leven waar-
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aan ae aristocratie niet enkel politiek, maar ook geestelijk actief deel nam. Hoe anders dat in de Republiek
was (en daar was de toestand dan nog heilig ver
geleken met die in het Zuiden), leei;t Van Effen’s
eigen werk niet alleen, maar zijn loopbaan.
Men ziet daar een jongeman van goeden huize
maar zonder geld, die, na studie te Utrecht, zijn weg
vond als goeverneur en reisgenoot in ’s lands hoge
kringen, met niets dan Frans toekomen. Frans was
zijn eerste geschrift, van 1707, Dissertation sur
Homere et sur Chapelain, waarin hij, spottend met
de geleerde commentatoren van zijn tijd, doodernstig
aantoonde hoe ver een zoveelste-rangs Frans schrij
ver de grote Griekse heldendichter overtrof: niet
alleen de taal was Frans, met dit stuk nam de jonge
Van Effen actief aan het Franse letterkundige leven
deel. Later schreef hij een blijspel Les Petits-Maïtres,
dat het door hem nooit geziene Parijse salonleven
hekelen moest. Ondertussen was hij op Engels voor
beeld een weekblaadje gaan uitgeven, Le Misantrope,
waarin hij problemen van zedelijke, wijsgerige,
maatschappelijke aard behandelde op de wijze van
de volmaakte wereldburger. Blijkt ergens dat die
minnaar van redelijke godsdienst, van gematigdheid,
menselijkheid en beschaving, in Nederland thuis
hoorde ?
In later Frans werk is dat een enkel maal wel
mders. Zo stuit men in La Bagatelle, dat hij in
17
en 1719 uitgaf, op een lang niet malse beichrijving van de oppervlakkigheid, de twistzucht,
ie aanmatiging der réfugiés, (weliswaar vermomd
ils Indiërs); men hoort hoe lichtvaardig zij, die om
len gelove uitgeweken zijn, met het geloof omsprin;en, met wat een felheid zij op hun beurt elkaar
vervolgen. Een onafhankelijkheidsverklaring die bij

JUSTUS VAN EFFEN. 1684-1735.
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de vriend en medewerker van zoveel réfugiés verrast.
Het blijft intussen waar, dat Van Effen’s eigen
lijke functie in deze Franse geschriften geen natio
nale maar een kosmopolitische was: hij speelde een
rol van enige betekenis in het Europees geestesleven
door de nieuwe Engelse philosophie in het Frans te
interpreteren en te verspreiden. Hij was een van de
eerste en beste kenners van Locke en Newton op het
vasteland. Hij durfde al in 1711 de verdringing van
Descartes door de Engelsen aankondigen. In 1715
bezocht hij Engeland in het gevolg van een bizonder
gezantschap, werd evenals zijn vriend ’s Gravesande,
de mathematicus, lid van de Royal Society en maakte
kennis met Newton. Al die vergaarde gedachten en
wetenschap deelde hij mee in het Frans, en zo hij op
die wijze een wegbereider van Voltaire en de Ency
clopedisten mag heten, hij liet de Nederlandse letter
kunde ronddraaien in haar kringetje van rhetoriek
en pastorale, haar enkel soms, zoals wij al zagen,
een schouderophaling waardig keurende, 't Is waar
lat hij tegen het eind van zijn leven opeenmaal,
beuglijk en verwonderlijk genoeg> met zijn frisse en
:cht nationale Hollandsche Spectator voor den dag
komt; doch dan roert hij die wijdere intellectuele
belangstellingen maar vluchtig aan.
Was de nieuwe philosophie geen kost voor Nederanders? Integendeel, in verscheidene van haar
dementen hebben wij immers de Noord-Nederlandse
iamenleving de geestesontwikkeling van het tijdvak
il met gemak, met overtuiging en begrip zien mee
naken. In de ontwikkeling van het Protestantisme,
-°als ik die schetste, was dat duidelijk. Ook op
vetenschappelijk gebied verhieven heel wat Nederanders zich uit de rol van toehoorder en navolger
>m zelfstandige bijdragen te leveren. Maar de letter-
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kunde leed meer dan enige andere cultuuruiting
onder de heerschappij van vreemde vormen en onder
de maatschappelijke gebrokenheid, die een oude
kwaal was, ook van de Noord-Nederlandse gemeen
schap 1).
De verfransing onttrok intellectuele krachten van
de eerste orde aan onze letterkunde; daarvan is Van
Effen niet het enig voorbeeld. Een van de fijnste en
oorspronkelijkste vernuften die wij in het midden
van de achttiende eeuw bezaten, Frans Hemsterhuis,
de zoon van Tiberius, zelf geen hoogleeraar maar
zijn bestaan vindend in een rustige ambtelijke be
trekking, schreef al zijn door de Grieken geïnspireerd
philosophisch werk in het Frans. Pieter Burman had
zich met hevigheid tegen de nieuwe hebbelijkheid
van Fransen en Engelsen om over ernstige philosophische of. wetenschappelijke onderwerpen in hun
eigen taal te schrijven gekant. Hij voorzag heel goed,
hoe het universalisme van het Europese denken daar
door ondermijnd moest worden. Het geval bezat
echter nog een ander aspect. Het Latijn zelf —
dominee Drost had het zeer juist opgemerkt — ver
rijkte zich ten koste van de Nederlandse letterkunde.
Maar hoeveel erger werd het, als Nederlanders om
'een wereldpubliek te bereiken zich van een moderne
taal gingen bedienen!
Een wereldpubliek? Was het niet nog erger? Was
het niet, dat in hun eigen land een brede kring, waar
uit actieve cultuurprestaties misschien weinig te ver
wachten waren, maar die voor de ontvangst, de aan
moediging, de bevordering van hoger intellectueel
werk onmisbaar was, het Nederlands ontrouw be
gon te worden? Die maatschappelijke gebrokenheid
) Vgl. deel I, 735; deel II, 341; 728 vlgg.
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waarvan ik sprak, werd onder de invloed van de
Franse Hugenootse inwijkelingen verergerd. De ver
fransing was niet enkel meer een culturele zwakheid,
zij nam de omvang van een sociaal euvel aan. Het
is nodig dat verschijnsel eens nader te beschouwen.
Wij zullen dan zien, dat het zijn grenzen had, en,
belangrijker nog, dat er tegen gereageerd werd.
d. Verfransing en Nederlandse weerstand.
Voor de aristocratische en uitgaande wereld in
Den Haag was het Nederlands een vreemd patois.
Dat was in de dagen van Frederik Hendrik en
Willem II ook zo geweest, maar nu waren veel meer
inheemse adel en patriciaat in die toverkring opge
nomen en van hun oorsprong vervreemd. Het
Nederlands had volstrekt zijn positie als bestuurstaal
niet verloren; leidende regenten als Heinsius, Slingelandt, Van der Heim, schreven het ook in hun nietambtelijke correspondentie bij voorkeur, maar voeg
den zich toch geredelijk naar het gebruik van anderen
als Hans Willem Bentinck graaf van Portland, Goslinga, of welke edelman ook, die gewoon was Frans
te bezigen. Er waren intussen regenten bij de vleet,
die de vreemde taal blijkbaar niet voldoende be
heersten en aan de grote heren in het Nederlands
schreven. Willem IV bijvoorbeeld correspondeerde
met zijn adellijke vrienden (Van Stirum, G. O. van
Burmania.de Van Harens 1) enzovoorts) doorgaans
in het Frans (Willem van Haren schreef soms in het
Nederlands); eigenaardig genoeg was zijn brief
wisseling met zijn secretaris De Back in het Neder*) Dat de Van Harens het Nederlands om er verzen in te schrijven
haast als een vreemde taal moesten aanleren, is ofschoon zij bij een
Frans hoogleraar te Franeker aan huis geweest waren, zeker onjuist.
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lands en ’s Prinsen Nederlands was uitstekend; in
ieder geval schreven Leeuwardense burgemeestersgedeputeerden ter Staten-Generaal hem uit Den Haag
in het Nederlands. Willem Bentinck van Rhoon, die
geen woord Nederlands schreef als het niet moest
(maar natuurlijk moest het soms voor een lid van
de Staten van Holland-gedeputeerde ter StatenGeneraal in zijn officiële hoedanigheid) ontving
toch vrijwat Nederlandse brieven, — en ik herinner
aan het verschil dat ik in dat opzicht al constateerde
tussen de Zuid-Nederlandse en de Noord-Nederlandse correspondentie van Van den Bergh1). De
Nederlandse brieven aan Bentinck kwamen niet enkel
van burgers of kleine-stadsburgemeesters zoals Crap
van Hoorn of Bleiswijk van Gorkum, maar van een
Gelders edelman als Van Lynden tot Ressen of een
Amsterdams burgemeester als Gerrit Corver. Onder
de adel was dat toch zeldzaam, althans onder hen die
enige betrekking tot Den Haag of tot het stad
houderlijk hof te Leeuwarden hadden; ook burgerregenten die tot die kringen doordrongen, namen het
Frans vaak als hun schrijftaal aan; ik denk aan
Amsterdammers als Hop en Hasselaar, aan een
Zeeuw als Vereist, een Groninger als Van Iddekinge;
het archief van een Haags ambtenarengeslacht als de
Fagels bevat heel wat meer Franse dan Nederlandse
schrifturen.
Wij zagen hoe Van Effen in ons eigen land in een
volslagen Franse intellectuele omgeving leven kon.
Nog een voorbeeld levert de opvoeding van Willem
en Carel Bentinck, die na de dood van hun vader
door hun Engelse moeder naar Holland gezonden
werden om er voor hun staatkundige loopbaan in
*) Zie hiervóór, blz. 253.
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de Republiek te worden opgeleid. De twee goeverneurs die de jongens naar Leiden meegegeven wer
den, waren allebei Fransen; twee Franse jongelui
van goede familie woonden dan nog bij hen in. De
predikanten bij wie zij ter preek gingen en met wie
zij verkeerden, waren Fransen; — in het bizonder
was daar de befaamde ds. Saurin in Den Haag. Bij
nog verscheiden adellijke Hugenootse families in
Den Haag kwamen zij aan huis. En ofschoon hun
voogd een Hollands edelman was, Wassenaar van
Obdam, die zich zeer veel met hen bemoeide, en zij
dan nog met een aantal Nederlandse verwanten om
gingen, werd het weldra een probleem dat zij nooit
gelegenheid hadden Nederlands te spreken: ten slotte
drong Wassenaar hun goeverneur een lakei op, die
Frans noch Engels verstond: een lakei was goed
genoeg om Nederlands van te leren!
Het is nog mooi, dat de Bentincks later toch het
Nederlands machtig waren. De kracht van de taal
lag in het feit, dat zij de taal van de Staten-vergaderingen en de staatscolleges bleef. Van Willem Bentinck zijn eigenhandige aantekeningen over discus
sies in de Staten van Holland bewaard en ambtelijke
verslagen, in het gewone van vreemde woorden
doorspekte Nederlands geschreven. Maar de Neder
landse cultuur bestond niet voor zo’n man, noch in
het algemeen gesproken voor de kring waartoe hij
behoorde, — maar men moet die kring zeker niet
te wijd trekken, en zelfs daarbinnen de toestand niet
te donker schetsen. De Van Harens en de heer Van
Kruiningen waren er ten slotte toch ook typische
vertegenwoordigers van.
Bovendien werd de verfransing van de hogere
stand in de tijd zelf vaak gegispt, en zelfs om zo te
zeggen van binnen uit. De treffendste beschrijving
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van het bedrijf der Franse gouverneurs heb ik aan
getroffen bij G.G. Mauricius, hiervóór om jeugd
werk reeds even vermeld 1); op hoge leeftijd ge
komen gaf deze, die middelerwijl goeverneur van
Suriname geweest was, en lange jaren resident te
Hamburg, Taallievende en historische uitspanningen
in het licht, en daarin schrijft hij:
De Monsieurs en Mademoiselles, die belang hebben om ons
en onze kinderen een bijgelovigen eerbied voor het Frans in te
prenten, beginnen natuurlijk met niet alleen de heerlijke voor
treffelijkheid van hun eigen taal hoog op te heffen, maar zelfs
ons te doen geloven, dat onze moedertaal een harde, domme
taal is; gelijk zij ook, al eten ze vijftig jaren Hollands brood,
zich zeer zorgvuldig wachten van die harde, domme taal te
leren. Zij waarschuwen dus ernstig, dat, zo de kinderen ooit
het Frans recht leren zullen, men vooral zorgen moet, dat zij
hun moedertaal niet spreken en zelfs niet horen spreken, vóór
dat het Frans eerst recht in hen geworteld is. ’t Gevolg hiervan
is dat die zo opgevoed zijn, als ze groot worden, in het Frans
denken. (De schrijver keurt dit gebruik scherp af; van de
geest der in het Frans opgevoede aristocraten geeft hij nog het
volgend staaltje:) Een dame van een oud aanzienlijk Hollands
geslacht, als men haar zeide, dat men haast (weldra) een goede
Hollandse komedie in Den Haag zou krijgen, antwoordde
kortaf: „foei!”

Epo Sjuk van Burmania spreekt er in zijn
Schuite- en jagtpraatjes schande van,
dat men tegenswoordig gehele familiën in Neerland vindt, daar
bijna niets wordt gesproken en nooit iets gelezen als in het
Frans; (en hij last een brief in, waardoor hem bericht wordt,
hoe de schrijver) aan een huis kwam, daar de dame veel
nieuwspapieren en boeken van deze tijd leest; ik vroeg haar
oordeel over uw schriften; zij repliceerde mij, dat zij er wel
van gehoord hadde, maar tegelijk, dat zé in het Duits (Neder
lands) waren geschreven, en dat zij en haar zoon niets anders
als Frans lazen, zodat (zij) UE wel zoude raden, om meer
*) Blz. 452.
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lezers van distinctie te hebben, uw boeken in het Frans te ver
talen en in ’t toekomende altijd in die taal uit te geven.
(Hierop is het commentaar, dat) luiden van regering (die op
die manier de moedertaal veronachtzamen) een geringe kennisse moeten hebben van de regeringswijze van haar land, mits
gaders van de oudheden, rechten, voorrechten en geschiedenissen
van dien; (en dat in een land welks bewoners, volgens het ge
tuigenis van Viglius, onder andere hierom) zo afkerig van de
Spaansen en haar regering wierden, dat zij in de regering ende
dienst van ’t land gebruikten mensen, die noch spraak noch
aard der ingezetenen kenden.

In Van Effen’s Hollandsche Spectator wordt het
euvel in een ingezonden brief uit Den Haag be
sproken.
Op de meeste groten heeft (uw werkje) (aldus de briefzender tot de Spectator-schrijver) niet veel vat, en voornamentlijk op de juffertjes van de grote wereld (niet) : „,’t Is Duits”,
zeggen ze, ,,en ik lees mijn leven geen Duits; ik gelove ook niet
dat ik het verstaan zou.” UEd. moet weten, dat onze adellijke
dametjes en hare navolgeressen zich schamen zouden hare
moedertaal te verstaan. Zij spreken zo wel wat meiden-, en
ten hoogste kamenier-Duits, en daar maken zij een soort van
ragoutje van, met wat „kromtong”, van hare goevernantes
overgenomen, in te kappen en er een schootje Frans onder te
gieten, zodat men, wil men haar Duits verstaan, de Franse
taal al redelijk meester moet wezen.

Een goede Hollandse komedie in Den Haag —
van de mogelijkheid daarvan hoorden wij Mauricius
gewagen. Inderdaad bestond er enkel Frans toneel in
Den Haag, en in dezelfde brief aan de Spectator
wordt het verhaal gedaan van een hevige concurren
tie tussen twee Franse troepen die op de stad waren
neergestreken, de een in de Casuarisstraat, de ander
op het Voorhout, en die beide hun aanhang hadden,
zodat de Haagse wereld verdeeld was in Casuaristen
en Voorhoutianen.
Het ziekte-proces van denationalisering — want

466

GEESTELIJK LEVEN IN DE REPUBLIEK

dat is het wat wij nu in het Noorden zien plaats
grijpen, in aard, schoon lang niet in gevorderdheid,
gelijk aan de ontwikkeling in het Zuiden — heeft
in zijn verloop deze gevaarlijke eigenaardigheid, dat
zijn verschijnselen op hun beurt verergerend werken.
„Foei”, zegt de Haagse dame, de neus optrekkend
voor het Nederlands toneel, — dat inderdaad flauw
en burgerlijk is, maar waarom? Omdat zij en haar
soortgenoten het reeds lang verwaarloosd hebben.
Over het geheel heeft de Nederlandse beschaving, in
het Noorden weliswaar volstrekt niet in die mate
als in het Zuiden, iets benepens, iets achterlijks ge
kregen. Ds. Saurin gaat door voor een van de groot
ste kanselredenars van zijn tijd; van de Nederlandse
predikanten kan er zeker geen in zijn schaduw staan.
Hoe komt dat? Omdat hun, kleine burgerjongens,
aan de academie door zwaar-op-de-handse, wereld
vreemde professoren opgeleid, de nieuwe, ruimere,
meer menselijke wijze van denken en spreken niet
goed afgaat. De preektrant zoals ik die hiervóór be
schreef 1), is een kwestie van stand. Als men hem
vergelijkt met' die van Saurin, los van de scholastieke
methode, tot de ontwikkelde geest zowel als tot het
fijn besnaarde gemoed zich richtend, lijkt het een
kwestie van nationale cultuur te worden. De Haagse
aristocratie die zich onder hem verdringt, ziet in
hem een nieuw bewijs dat een beschaafd mens zich
alleen in het Frans kan uitdrukken.
Was het niet evenzo gesteld met de tijdschriften
die door Hugenootse intellectuelen uitgegeven wer
den en waarin, zoals wij zagen, ook Nederlanders
meewerkten? Die waren wel voornamelijk voor het
Europees publiek bestemd. De Nederlandse boek*) Blz. 398 vlg.
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handelaars-uitgevers waren gewoon voor de buiten
landse markt te werken, en nooit meer dan in deze
tijd. Niet alleen tijdschriften, ook nieuwsbladen in
het Frans werden van Holland uit verspreid; de be
kendste kwamen uit Amsterdam en uit Leiden. Hun
betekenis was groot, omdat in Frankrijk heel geen
vrije pers geduld werd. Maar ook hier bestond het
gevaar, dat het ontwikkelde Nederlandse publiek ze
zou gaan voortrekken boven het inheemse product
en zodoende de kwaliteit daarvan naar beneden
drukken. De staatslieden stelden in 1719 wel een
Hugenoots predikant tot lands-historieschrijver
aan! 1) Evenzo was onder De Witt De Wicquefort
met het samenstellen van een geschiedenis in het
Frans belast geweest, maar dat was dan tenminste
nog een Hollander. Men dacht natuurlijk aan een
internationaal publiek en de intrekking van het
Edict van Nantes had de strijd der naties met een
Europese partijstrijd doen samenvallen: Heinsius
kon in de Franse Protestant zonder voorbehoud een
medestander zien. En toch, hoe kwam op dié wijze
de Nederlandse cultuur in het gedrang!
Men kan voor de geestelijke energie van die uit
gewekenen en hun kinderen niet anders dan be
wondering hebben. Niet enkel om het intellectuele
werk dat zij verrichtten, maar juist ook om hun
boven redenering verheven overtuiging dat zij te
midden van het barbarendom een hogere cultuur
vertegenwoordigden. Alleen daardoor, gegeven zelfs
de Waalse kerkorganisatie, met haar talrijke ge
meenten en afzonderlijke synode, was het mogelijk
dat zovelen vooral van de welgeborenen en ont
wikkelden zich gedurende enige generaties als af) Basnage; vgl. hiervóór, bl. 381.
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zonderlijke groep handhaafden. Neem Van Effen’s
vrienden en mede-redacteurs van het Journal litté
raire, de Saint-Hyacinthe en de Sallengre; die in
Nederland geboren lieden hebben een plaatsje in de
geschiedenis van Franse letteren en Frans gedachten
leven; maar in de onze bleven zij volmaakt vreem
deling. Van de oudere Bayle verwondert dat minder.
Leclercq verwaardigde zich, zoals wij zagen, een
enkel maal een stekelige opmerking over Latijn
schrijvende Nederlandse poëten te maken; Basnage
schreef in opdracht der Staten over de Nederlandse
geschiedenis, maar de Fransman doet zich telkens
horen.
De eerste helft van de achttiende eeuw heeft in
onze geschiedenis een slechte naam. Begrijpelijk ge
noeg. In mijn eigen relaas heb ik van die generatie
veel kwaads gezegd. Ik wil nu niet herinneren aan
de positieve verdiensten die ik toch daartegenover
heb kunnen stellen, ik wil het slechts alles plaatsen
in het licht van deze bedreiging door de overmachtige
Franse invloed. Het was voor de Nederlandse cul
tuur in het Noorden zaak haar bestaansrecht aan te
tonen, anders zou zij waarlijk, gelijk in Vlaanderen,
onder de geringschatting van vreemden en ver
vreemden tot algehele onvruchtbaarheid hebben
kunnen verdorren. Zodra wij dat bedenken, be
schouwen wij wat gepresteerd werd met meer liefde
en erkenning. Op alle gebieden, tot in de politiek,
die dan niet enkel meer verwarring of corruptie
schijnt op te leveren, in het deels onverdraagzame
deels ondiepe godsdienstige leven, in de breedsprakige
en onbeduidende poëzie, in de aan het Latijn ver
slaafde wetenschap, zien wij óf een bewust streven
om nationale tradities vast te houden, óf althans een
ijverige arbeid en uitwisseling van gedachten, die
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datzelfde resultaat hadden. Die burgerij stond toch,
welbeschouwd, stevig in haar Nederlandse schoenen.
Op alle bedreigde punten ziet men verweer.
De Franse periodieken worden op een afstand ge
houden door de oprichting van eigene. Al in 1693
begint Rabus te Rotterdam de Boekzaal der Geleerde
Wereld, die een middelpunt van geestelijk verkeer
wordt en blijft; Nederlandse nieuwsbladen hand
haven zich — vanzelfsprekend, zou men zeggen als
men bedenkt dat ze dat zelfs in Vlaanderen deden;
maar wat een voortreffelijk geschrift waren de
Nederlandsche Jaarboeken, die in 1747 begonnen:
een maandelijks blad met mededelingen uit al de ge
westen ; en dan waren er de verschillende spectatoriale
uitgaven. Dat genre werd door een avonturier als
Campo Weyerman, die met zijn gemene blaadjes
zogenaamd de maatschappelijke zonden aan de kaak
zou stellen, tot afpersing misbruikt; Van Effen
daarentegen diende het tot de hoogste zedelijke oog
merken. De Staten hadden een Fransman tot historie
schrijver aangesteld, maar wij hebben gezien hoe er
door landslieden een krachtige nationale traditie op
gebouwd werd. In Den Haag traden slechts Franse
acteurs op, maar de Amsterdamse schouwburg bleef
de taal getrouw, al speelde men er ook veel vertalin
gen en al hadden de oorspronkelijke stukken meest
niet veel eigens.
Men vindt een cultuur niet geheel in de boeken
die zij voortbrengt, vooral niet in het zuiver ver
standelijke proza, waarvan ik hiervóór uit deze tijd
zoveel staaltjes genoemd heb. Maar toch legt juist
die brede literatuur van beschrijvingen, geschiedenis
sen, verhandelingen, waaronder de hedendaagse
lezer zonder de inspanning van zijn historische ver
beelding weinig boeiends of bekorends meer vinden
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kan, indrukwekkend getuigenis af van de levens
kracht der Nederlandse beschaving in het Noorden.
De stijl waarin zij geschreven werden, heeft in dit
verband zijn grote betekenis. Het ernstig werken van
heel dat geslacht aan een algemeen beschaafde vorm
vindt bij het onze gewoonlijk weinig waardering;
en dat men om de vorm de inhoud vaak vergat, dat
de eenheid en gladheid die men nastreefde, bij de
kleurige levendigheid van een vroeger tijdperk ietwat
Joods afstaken, heb ikzelf hiervóór doen uitkomen.
De letterkunde zou ook na het midden van de eeuw
nog zwaar te lijden hebben van bedilwoede en van
ie waan dat men poëzie genootschappelijk vóórt
brengen kan. Maar dat moet ons niet beletten te
onderscheiden en te waarderen, dat in deze tijd de
aal tot een volmaakt doeltreffend werktuig voor
ntellectueel verkeer ontwikkeld werd. Dat gebeurde
lus tegen de verfransing in, en met wat een gemeenichappelijke wil het gebeurde, in die politiek zo
veinig eensgezinde staat, kan men het gemakkelijkst
:ien aan de stelselmatigheid waarmee men in alle
mblicaties met enige intelectuele aanspraken de
'ranse woorden en vormen weerde, die tezelfdertijd
Ie politieke taal nog meer dan vroeger overstroomlen. Ook anonieme publicaties als de Boekzaal en
Ie Jaarboeken zijn met een opmerkelijke zorg, met
'eheerste gelijkmatigheid van stijl, geschreven.
Als men op dat alles let, ziet men meteen, dat de
erfransing op de meerderheid van de gezeten en
ritwikkelde burgerij in het Noorden geen vat had.
;n dat was ook de indruk van Duitse reizigers die,
ret alle waardering, de Hollanders ongemanierd en
elfgenoegzaam vonden; weinig bereisd en onbekend
iet vreemde talen, voert Haller zelfs ter verklaring
m! Dat was in de jaren twintig; en omstreeks het
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midden der eeuw, toen de Hugenootse „refuge”
haar tweede en derde geslacht inging, lijkt de kracht
der verfransing ook in het intellectuele leven al aan
het tanen. Ze was in de weerstand van een brede
burgerlijke maatschappij onder burgerregenten ver
vloeid. Het herstel van het stadhouderschap verhoog
de toen zeker de macht van verfranste, aristocratische
elementen weer. Maar er was, zoals wij zien zullen,
niets definitiefs in die overwinning. In de strijd met
het stadhouderschap werd later de gegoede burgerij
zich haar Nederlandse tradities en Nederlandse aard
nog scherper bewust, en die nationale ijver zette zjjn
merk op de cultuurverjonging die toen beproefd
werd.

4- DE SCHOK VAN OORLOG;
1741-48/51
a. Hulpeloosheid en val van het Staats bewind.

N 1739 al was Engeland in oorlog geraakt met
het weer vrij nauw aan Frankrijk verbonden
Spanje. Daar hielden de Staten zich beslist
buiten, maar in 1740 stierf Karei VI en zijn
dochter Maria Theresia werd niet alleen door een
onverwachte aanval van de nieuwe Koning van
Pruisen, Frederik II, van Silezië beroofd, maar
moest weldra haar hele erfdeel verdedigen tegen
Karei Albert van Beieren, die haar recht tot de op
volging betwistte en die (dat was het gevaar) ge
steund werd door Frankrijk. Dat ging dwars in
tegen Frankrijk’s plechtige erkenning, bij Karei VI’s
leven (in 1738), van diens Pragmatieke Sanctie,
dat wil zeggen de regeling volgens welke zijn doch
ter in al zijn landen opvolgen zou. De waarborg van
die Pragmatieke Sanctie door de Zeemogendheden
was voor de onfortuinlijke en bezorgde Karei VI de
grootste winst geweest van zijn overeenkomst met
hen in 1732. Toen in 1741 een Frans-Beierse in
vasie haar in Oostenrijk zelf benarde, beriep Maria
Theresia er zich op om hun hulp te ontvangen.
Haar nood trof de volksverbeelding in de Republiek,
haar zaak scheen tegenover Frankrijk’s woordbreuk
met die van Europese orde en recht verbonden.
Toen de Franse diplomatie daarom de Staten
evenals in 1733 een neutraliteitsverdrag voor de
Zuidelijke Nederlanden aanbood, met de bedoeling
hen daarmee buiten het spel te houden, vond zij geen
gehoor. De Staten van Holland gordden zich aan
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om aan heel de confederatie leiding te geven in een
politiek van actie. Voorlopig betekende dat onder
stand in geld geven aan de bedreigde vorstin en het
leger met achtereenvolgende troepenwervingen ver
sterken. Engeland deed eerst niet mee; ja als keur
vorst van Hannover gaf George II een heel slecht
voorbeeld aan zijn bondgenoot, die toch meteen
door zijn Engelse vertegenwoordigers op hoge toon
tot kloeke plichtbetrachting vermaand werd: in
September 1741 sloot hij voor zijn keurvorstendom
juist zulk een neutraliteitsverdrag als de Staten af
wezen voor de Zuidelijke Nederlanden.
Maar in het begin van 1742 kwam de regering
van Walpole ten val en een veel ambitieuzer oor
logspolitiek werd ingezet onder Carteret. Engelse
troepen werden aan land gezet te Oostende en
Nieuwpoort. Frankrijk vocht nog altijd slechts in
Duitsland als bondgenoot van Beieren; het liet de
Oostenrijkse Nederlanden nog met rust; Engeland
en de Republiek traden ook alleen op als bondge
noten van Maria Theresia en waren volgens het
toenmalig volkenrecht niet met Frankrijk in oorlog.
De Engelse troepen lagen in 1742 werkeloos in de
Zuidelijke Nederlanden, terwijl men in de Republiek
beraadslaagde of men ook, behalve geld, troepen ter
beschikking van Oostenrijk stellen zou. In 1743
trokken de Engelse troepen verder naar de Rijn en
hier werd in Juni, bij Dettingen, onder aanvoering
van George II in eigen persoon, slag geleverd tegen
de Fransen, die het veld moesten ruimen. De Staten
hadden toen besloten 20.000 man naar het oorlogsterrein te zenden, maar zij kwamen te laat om aan
de veldslag deel te nemen.
Van het eerste ogenblik af was gebleken hoe
moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, het de

WILLEM BENTINCK. HEER VAN RHOON
(1704-74; jeugdportret)
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Statenregering viel een politiek van actie uit te voe
ren. Raadpensionaris van Holland was na Slingelandt’s dood in 1737 geworden Anthonie van der
Heim, wel een kundig, ijverig en eerlijk, maar geen
bizonder krachtig man. Hij zag dat onder de door
Pruisen’s en Frankrijk’s agressie geschapen omstan
digheden stilzitten voor de Republiek betekende een
volledige abdicatie. Een heel groepje steunde, eens
van zin, zijn politiek. Daar was de oude Griffier
Fagel, daar was een jong lid van de Ridderschap
van Holland, ge'deputeerde ter Staten-Generaal,
Willem Bentinck van Rhoon, zoon van WillemIII's
vriend, daar was Jacob Gilles, de pensionaris van
Haarlem, daar was Willem van Haren, Fries edel
man en gedeputeerde ter Staten-Generaal. De meer
derheid zowel in Holland als in de Generaliteit was
bereid te volgen. Maar het ongeluk was dat de
kleinste oppositie alles kon ophouden. Terwijl Van
Hoey, nog steeds gezant bij het Franse hof en door
zijn omgeving volslagen ingepalmd, met alarmeren
de berichten besluiten zocht tegen te houden, ver
zette zich in Holland aanstonds Dordt, welks
pensionaris Halewijn, de meest doctrinaire „republi
kein” die men zich denken kan en prat op zijn be
ginselvastheid, voor alle argumenten ontoegankelijk
bleek. In de Staten-Generaal had men de meeste last
met Friesland en Groningen, dat wil zeggen met de
gewesten van de Prins van Oranje! Op het ont
stellende bericht van George U’s neutraliteitsverdrag
voor Hannover schaarde ook Amsterdam zich een
tijdlang bij de „neutralisten”.
Maanden en nog weer maanden werden door die
obstructie in de Staten-colleges zoek gebracht. Geen
besluit kon genomen worden, of er moest uit den
treure over beraadslaagd zijn; de enkele onwillige
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leden in de provincie, straks de enkele onwillige
provincies in de Generaliteit lieten eindeloos met
zich redekavelen; conferenties werden belegd; con
cessies en „temperamenten” waren gewoonlijk nodig
om de medewerking der opposanten ,te verkrijgen
en zo kwam men na uitputtend getreuzel nog maar
tot halfslachtige maatregelen. Geheel weerloos was
de publieke opinie niet. De verontwaardiging van
de menigte maakte zich voelbaar. De predikanten
donderden van de preekstoel, de pamfletschrijvers
waren druk doende. De weigerachtige regenten te
Dordt en te Amsterdam beseften hun vereenzaming.
In het voorjaar van 1742 werkte Willem van
Haren’s strijdzang Leonidas wonderen.
,,Men zie dan zich de vorst der Perzen (versta Fransen) te
verbinden,
Zo hij maar rust en vrede schenkt.
t Zal met de góden (bewaarders van hondstrouw) zich zeer
wel en spoedig vinden,
Zij zijn zo kwaad niet als men denkt.”
Dit was de lage taal der omgekochte mannen,
Benijders van Leonidas . . .
Het gedichtje (schreef Bentinck enige tijd tater aan zijn
moeder in Engeland) werd op de bruggen en openbare ge
legenheden te Amsterdam voorgelezen en de gemeente kende
het er haast van buiten. Zo hoog rees er de stemming dat de
magistraat de gevolgen vreesde. (Et kwam nog een oploopje
wegens duurte bij, en samen) bewerkte dat bij de magistraat
lat zij in de legervermeerdering toestemden.

Dat was een derde „augmentatie” met 20.000
man, die Amsterdam en Dordt lang opgehouden
hadden, maar waar zij 1 Maart 1742 dus tegen wil
m dank in toestemden. Het voorstel zodoende in
Holland genomen had toen trouwens nog een lange
weg door de Staten-Generaal af te leggen. Daar was
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het een voorname moeilijkheid dat Willem IV de
gelegenheid trachtte te gebruiken om zijn promotie
tot generaal af te dwingen, waar de republikeinen
even halsstarrig als tevoren tegen bleven.
De opwinding van de gemeente was een gezond
teken. Men kon menen dat de crisis regelrecht tot de
val van het regiem, dat zelfs onder de welmenende
Van der Heim en zijn meerderheid zo volslagen
machteloos bleek, moest leiden. Er werd van „revo
lutie” gefluisterd, de Engelse gezant vroeg om
instructie voor die gebeurlijkheid. Maar het ongeluk
was dat Oranje, de enig denkbare leidsman, zich ver
hield. In plaats van de politiek van actie resoluut
te steunen liet Willem IV zijn Friezen en Groningers
(tot ergernis van Willem van Haren) tegenwerken,
niet enkel om voor zichzelf de promotie te verkrij
gen, maar in de berekening dat, hoe erger de ver
warring in de Staten-Gencraal werd, des te eer het
publiek het oog op hem zou slaan; een onwaardige,
een gevaarlijke en een valse berekening, zoals Bentinck betoogde. Niet-Nederlandse belangen deden
zich daarenboven gelden. De Prins had juist aan
zienlijke Nassause landen geërfd, en om in het bezit
daarvan bevestigd te worden ging hij in 1742 zelfs
naar de Rijksdag te Frankfort, die Maria Theresia’s
belager Karei Albert van Beieren tot Keizer verkoos,
om deze het hof te maken.
Er was echter maar één Oranje, en eind 1743,
de eeuwigdurende dwarsdrijverij moe, die alle bui
tenlandse staatkunde onmogelijk maakte, die het
land feitelijk tot regeringloosheid bracht, deed Wil
lem Bentinck een opzienbarende stap: hij bracht
een bezoek aan de Prins en Prinses op het Loo.
Tot nog toe had de Hollandse Staten-stand zich als
één man aan de stadhouderloosheid gehouden. Nu
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was een krachtige persoonlijkheid in zijn midden
openlijk Prinseman; een ongelijk krachtiger persoon
lijkheid en ruimer geest ook dan Willem IV zelf,
zodat van nu aan voor verscheiden jaren de eigen
lijke drijfkracht in de Oranjepartij van hem uitging.
Ongelukkig had Bentinck dn één opzicht een slechte
invloed, versterkte één slechte tendentie van de
Oranje-politiek: hij was een halve Engelsman, zijn
oudste broer had de positie in Engeland geërfd,
Willem’s loopbaan lag in de Republiek, maar zijn
hart was in Engeland, het land van zijn moeder
ook. Hij voelde niet de geringste schroom om Engeland’s steun in te roepen ten einde de almaar hape
rende omwenteling in de Republiek door te zetten.
De regering van Walpole was bij haar gereser
veerdheid omtrent Willem IV gebleven en had op
het verzoek om instructie van haar gezant ont
wijkend geantwoord. Kort daarop had Carteret deze
laatste, Trevor was zijn naam, te verstaan gegeven
dat hij onder de hand aanmoedigen mocht. In het
begin van 1744 wendde Bentinck zich nu tot
Carteret met een waarlijk wel heel gevaarlijk advies.
Ten einde een Oranje-revolutie uit te lokken wilde
hij dat de Engelse regering op recht voor ’s Konings
schoonzoon in zake de markiezaatkwestie bij de
Staten-Generaal aandringen zou en als die zich in
competent verklaarden om het soevereine Zeeland te
dwingen, bij de Staten van Zeeland, om ingeval van
weigering beslag op Zeeuwse schepen te leggen.
Het volk zou dan (zo luidde de berekening) in be
weging gekomen zijn om de verheffing van de Prins
af te dwingen. Ditmaal kwam er van dat fraaie plan
nog niets. Carteret’s positie was voor zo’n gewaagd
optreden al niet sterk genoeg meer. Toch zou op
den duur — na nog een paar jaar ongelukkige oor-
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logvoering — een situatie ontstaan zoals Bentinck
die nodig had en waarin hij meer bereidheid tot
samenwerking bij de Engelse regering zou vinden
om het Statenbewind in Holland en Zeeland ten* val
te brengen. (Carteret was toen al een poos door
anderen verdrongen.)
Allengs had de oorlog een geheel verschillend
karakter aangenomen. De ergste bedreiging voor
Maria Theresia’s positie in haar erflanden was in de
winter van 1742 al bezworen. Na de slag bij Dettingen werd het plan: Frankrijk binnen te vallen en
tot gebiedsafstand te dwingen. Te Worms sloten
Oostenrijk, Engeland en Savooien daartoe een ver
bond. Carteret had bij die nieuwe opzet uiterst
eigenmachtig gehandeld, maar hij sleepte er niet
alleen zijn eigen onwillige regering, hij sleepte er ook
de Republiek in mee, die even onmachtig was om
haar bondgenoten tot vrede te pressen nu het ergste
gevaar afgewend was, als om oorlog te voeren. De
Engelsen brachten van dat laatste trouwens ook
weinig terecht. 1743 verliep in gekibbel. 1744 be
gon met een oorlogsverklaring van Frankrijk aan
Engeland en op verzoek van de altijd voor invasie
en Jacobietische woelingen beduchte Engelse rege
ring zonden de Staten prompt 6000 man volgens
de verdragen over zee. Maar 23 April kwam Fénelon, de Franse gezant, in de Staten-Generaal ver
klaren dat zijn meester onmogelijk de barrière in de
Zuidelijke Nederlanden langer zou kunnen ontzien,
en op hun beurt hevig verschrikt vroegen de Staten
nu om hun troepen terug en besloten ijlings tot nog
een augmentatie.
Ondertussen begonnen de Fransen, onder het oog
van Koning Lodewijk XV zelf, de barrière-vestingen aan te tasten. Het verbonden leger stond onder -
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driedubbel bevel: een graaf van Nassau voor de
Nederlanders, maarschalk Wade voor de Engelsen,
de hertog van Arenberg voor de Oostenrijkérs; geen
hunner had enig gezag over de anderen, hun regerin
gen waren het niet eens geworden over enig plan,
eindeloze krijgsraden verscherpten enkel de onder
linge onenigheid; geen wonder dat de Fransen'er
geen last van hadden. Evenmin lieten zij zich op
houden door de zending van de graaf van Wassenaer-Twickel, die vanwege de Staten-Generaal
(nominaal immers op voet van vrede met beide
partijen) tussen de oorlogvoerenden kwam be
middelen. De barrière-vestingen, die nu na dertig
jaar voor het eerst op de proef gesteld werden, zwak
bemand, hun verdedigingswerken in slechte staat,
boden weinig weerstand. Achtereenvolgens capitu
leerden Warneton, Meenen, Ieperen, Veurne en het
fort de Knocke. De Engelsen smaalden en schimpten
op de jammerlijke weerloosheid van hun bondge
noot. Maar de Nederlanders waren niet minder
schamper en bitter over de incompetentie van Wade.
Heel de agressieve Duitse politiek van Carteret, die
tot zo’n anti-climax geleid had, en waar men de
Hannoverse belangen van de Koning achter ver
moedde, vond in Engeland zelf trouwens veel
kritiek. In de Republiek had de eeuwige kwestie van
Willem IV’s promotie er Friesland en Groningen
toe gebracht al hun consenten voor de veldtocht in
te trekken.
Een fraai middel om de Republiek te defenderen en te
edden! (zoals Van der Heim bitter schreef.)

Het jaar 1745 bracht nog groter narigheid. Careret was moeten aftreden. De nieuwe regering
(Pelham en zijn broer Newcastle hadden er de
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leiding in) zou, zo heette het, de oorlog voortzetten
als zij de oude bondgenoot, de Republiek, tot krach
tiger deelneming krijgen kon. Daartoe zond zij
Chesterfield naar Den Haag, maar ofschoon deze
weinig uitwerkte — integendeel kwamen de Neder
landse staatslieden hem met hevige klachten over
Engeland’s slappe oorlogvoering aan boord —, be
lette de invloed van George II toch, dat er ernstig
aan vrede gewerkt werd. De Republiek moest mee,
als zij zich niet van Engeland scheiden wilde, en
tegen dat laatste verzetten zich alle tradities, daartoe
durfden ook de republikeinen niet goed besluiten,
in de wetenschap dat anders de Oranjepartij het volk
met de oude kreten van verraad, van heulen met
Frankrijk, van loslaten van het Protestantisme, in
beweging zou kunnen brengen; ofschoon zij tege
lijk naar vrede haakten, omdat de oorlogstoestand
zelf hun hulpeloos bewind in gevaar bracht. Maar
ook een man als Van der Heim, die uit nationaal in
plaats van partij-oogpunt denken kon, achtte vrede
dringend nodig. En inderdaad was er met oorlog
niets te winnen. De nieuwe veldtocht, onder het
opperbevel ditmaal van George U’s jongste zoon,
Willem IV’s zwager, de hertog van Cumberland,
zette in met een lelijke nederlaag bij Fontenoy, —
lelijk ook voor de krijgsroem van het Staatse leger
door de vlucht van een Gronings regiment. De slag
had moeten dienen om de Fransen te doen afzien
van het beleg van Doornik, een van de belangrijkste
barrière-vestingen; nu gaf die stad zich met onver
kwikkelijke haast over en daarna kwamen, heel de
zomer door, slag op slag capitulaties van ZuidNederlandse steden, Gent, Brugge, Oudenaarde,
Oostende, de een al minder eervol voor hun Staatse
garnizoenen dan de ander, zodat de krijgsraden nog
Nederlandse Stam III 16
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bezig waren met de ene kommandant wanneer zijn
wangedrag alweer door dat van een volgende overschaduwd werd.
Een gehuil ging op in Engeland tegen de lafheid,
de laksheid, het verraad van de bondgenoot. Dat de
geest van het Staatse leger zo slecht was, is overigens
niet verwonderlijk. Het bestond grotendeels uit
inderhaast binnengehaalde Duitse huurlingen, maar
zelfs de oudere kern kon in een lange tijd van vrede,
onder een niet bepaald inspirerende regering, in de
geestdodende garnizoensdienst van de barrière
steden, geen schitterend moreel bewaard hebben. In
een samenleving die slechts de burgerlijke deugden
van orde en vreedzaamheid, en vooral welstand,
waarderen kon 1), werden de officieren met de nek
aangezien. Edelen uit de landgewesten mochten van
ouder tot ouder in het leger gaan en een zekere mili
taire traditie gevormd hebben, uit de stedelijke
regèntenfamilies werden enkel de deugnieten in het
leger gelijk in Compagniesdienst geloosd. Van Effen
klaagt bitter dat,
waar de ganse wereld door, en zelfs aan vorstelijke hoven de
blote naam van officier de weg tot achting, eerbied, en goed
onthaal baart, overal in de grote Hollandse steden zelfs krijgs
lieden die voor ’t vaderland ’t leven gewaagd en ’tzelve ten
koste van bloed en leden verdedigd hebben, als de grootste
jakhalzen gehandeld (behandeld) en zelfs met bedelaars, het
schuim van het mensdom, gelijkgesteld worden.

Geen wonder dat dit de geest ook van de natio
nale regimenten aangetast had; trouwens ook in de
marine telde het mee. Daarbij kwam dan nog, dat
) Vgl. hiervóór, blz. 332. De daar aangehaalde verzuchting van
Van Effen komt uit hetzelfde vertoog als de hier in de tekst onmid
dellijk volgende klacht. Van Effen zelf geeft de eerbied voor het geld
als de verklaring van dat vreemd verschijnsel, dat de Hollander de
officieren slechts als „vergulde bedelaars" kan minachten.
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het officierscorps in zijn hoogste rangen te lijden had
gehad van de politiek: de buitenlandse oppero ffkie
ren waarmee men de Prins van Oranje had geweerd,
werden door oudgediende inlandsen scheel aange
zien: samenwerking van de officieren onderling
en met de Raad van State werd door vetes en ge
westelijke rivaliteiten bemoeilijkt.
Er was in Engeland wel degelijk een vredespartij.
Tegenover de continentale overwegingen van de
Koning stond men daar algemeen onverschillig zo
niet wantrouwig. Maar juist in deze rampspoedige
zomer van 1745 kwam het bericht binnen van de
verovering door Nieuw-Engelanders van Cap Bre
ton, het eiland in de mond van de St. Laurens, dat
de toegang tot Canada beheerst. De rivaliteit met
Frankrijk in de koloniale wereld was nu zo scherp
als die met Holland ooit geweest was, en dat begreep
men dus, dat wekte geestdrift, Cap Breton houden
werd een volkswens. Maar Frankrijk had een heel
brok van de Zuidelijke Nederlanden in handen en
daarmee een ruilobject van belang: het verklaarde
zich wel steeds bereid — onderhandelingen met de
Staten stonden niet stil — om de Nederlanden te
ontruimen, maar natuurlijk verlangde het daar
tegenover restitutie van Cap Breton: om Cap Breton
te behouden moesten de Engelsen Frankrijk dus met
geweld uit de Zuidelijke Nederlanden werpen, want
Frankrijk daar laten kon geen Engelse regering in
overweging nemen. De Nederlanders r hadden bij
Cap Breton geen enkel belang — behalve dat men
het alles wel beschouwd liever in Franse handen zag,
want anders werd heel Noord-Amerika Engels.
Maar alweer, de Staten waren te zwak, niet alleen
om zich tegen hun vijand, maar om zich tegen hun
bondgenoot te doen gelden: zij moesten mee.
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En hoe langer de oorlog duurde, des te minder
zag het er naar uit of men de Fransen terug zou
kunnen dringen, integendeel. Nog op het laatst van
diezelfde zomer kwam de noodmare van de inval in
Schotland van Karei Eduard, de zoon van de Pre
tendent. Hals over kop moesten voor de tweede maal
6000 man Staatse troepen overzee, en meer, de
Engelsen riepen hun eigen troepen terug, stuk voor
stuk, tot de Nederlanders alleen tegenover de Fran
sen stonden, ’t Was bijna winter nu, maar de
Fransen namen toch Ath nog en sloegen toen,
1 Februari 1746, het beleg voor Brussel.
Bij al die laatste capitulaties hadden de Staatse
garnizoenen niet eens vrije aftocht bedongen. Het
garnizoen van Doornik, dat had moeten beloven
gedurende een jaar de wapenen niet tegen Frankrijk
te voeren, was door de Staten gebruikt om aan de
verplichting jegens Engeland te voldoen: daar toch
vochten de mannen niet tegen Frankrijk maar tegen
de Jacobieten, — een onderscheiding die door de
Franse regering als woordbreuk werd bestempeld,
en als straf waarvoor zij het pas in 1739 gesloten,
voor Holland uiterst voordelige handelsverdrag
buiten werking stelde; een harde slag, want tot ver
ontwaardiging van de Engelsen ging de koopvaart
van de Hollandse en Zeeuwse havens op Frankrijk
lustig haar gang; er bestond immers nog altijd geen
staat van oorlog! De Engelsen ontzagen zich trou
wens niet de schepen van hun bondgenoot in Europa
maar vooral in West-Indië aan te halen, ofschoon
dit vlakaf streed met het marine-verdrag van 1674
tussen de twee landen, dat in geval het ene oorlog
poerde de vrijheid van het andere om met de weder
partij handel te drijven (behalve in zeer nauw beaaalde contrabande) waarborgde. Ondertussen groei-
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de het getal der Nederlandse troepen in Franse krijgs
gevangenschap almaar aan — vooral te Brussel was
het verlies, ook aan geschut en voorraden, aanzien
lijk geweest — en de Staten moesten alweer nieuwe
lichtingen in Duitsland ondernemen. Nu de handel
op Frankrijk belemmerd werd, terwijl de landgewes
ten juist weer zwaar te lijden hadden van een runder
pest, viel dat alles haast niet te dragen en in de veld
tocht die met de lente van 1746 opende, was wel
de hertog van Cumberland na zijn Schotse uitstap
weer met Engelse troepen in de Nederlanden, maar
de vereende macht der bondgenoten kon niet beletten
dat de Fransen heel Oostenrijks Brabant namen —
het Kasteel van Antwerpen gaf zich 1 Juni over —:
het verbonden leger groef zich in op de Bredase hei,
het grondgebied van de Republiek leek dus het naast
aan de beurt, maar eerst wendden de Fransen zich
nu toch weer zuidwaarts om Bergen in Henegouwen
en vervolgens Namen te veroveren; het garnizoen
van Namen bleef weer krijgsgevangen en de laatste
barrière-vesting was daarmee verloren gegaan. Heel
de Zuidelijke Nederlanden waren weer, evenals veer
tig jaar tevoren, in Franse handen. Hoe het hun
daarbij verging, wat de bevolking van de overgave
der barrière-vestingen vond, dat zal later besproken
worden.
Intussen had Van der Heim niet afgelaten de
Engelse regering te bezweren om de werkelijk uiterst
gematigde vredesvoorstellen van de Fransen in over
weging te nemen. Bezweringen evenwel, die gepaard
gingen met de verzekering dat hij, Van der Heim,
nooit de hand'zou lenen tot het sluiten van een
afzonderlijke vrede, werkten in Engeland weinig
uit. Onder de invloed van de verbittering die het
wegtrekken der Engelse troepen in de winter van
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i.745 °P 46 gewekt had, maakten de burgemeesters
van Amsterdam zich nu op om de Raadpensionaris
te dwingen de bondgenoot, die zo klaarblijkelijk op
zijn eigen belang alleen bedacht was, met een dreige
ment tot rede te brengen. Van der Heim, ziek en
uitgeput, liet zich drijven. Zo machtigde dus het
Secreet Besogne, dat voor de Staten-Generaal de
buitenlandse politiek leidde, Gilles, die nu met
Wassenaer-Twickel in Frankrijk onderhandelde, om
desnoods zonder Engeland te sluiten.
Over dit besluit en de manier waarop het ge
nomen was, werd in de Republiek hevig getwist,
maar het had de onmiddellijke uitwerking van de
vredespartij in de Engelse regering te versterken, die
nu doordreef dat Engeland deelnemen zou aan be
sprekingen met Frankrijk te Breda. Weliswaar werd
het effect dadelijk weer ongedaan gemaakt, toen de
oorlogspartij in overleg met de Koning haar eigen
man, de graaf van Sandwich, aangewezen wist te
krijgen om die besprekingen te voeren. Zelfs be
heerste de zending van die jongeman, ijverig intri
gant, weldra de toestand, ’t Was ten gevolge van een
twist over zijn brieven dat de voornaamste vertegen
woordiger van de vredespartij uit het Engelse kabi
net trad, zodat de hertog van Newcastle daar nu
geheel in ’s Konings geest de toon aangaf; en in Den
Haag moest Trevor, die tot vrede gezind was, het
veld ruimen voor Sandwich, toen dus niet enkel
meer onderhandelaar te Breda maar gezant bij de
Staten-Generaal. En het doel dat deze man zich
stelde, was de vredesonderhandelingen op de lange
baan schuiven — dank zij de medewerking van de
bondgenoten Oostenrijk en Sardinië en de vijand
Spanje een gemakkelijk kunstje — en tevens (trou
wens reeds daardoor, want het was de oorlog, en
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de rampspoedige oorlog, die het Statenbewind deed
wankelen) de Oranje-partij aan de macht helpen.
Gilles, die de onderhandelingen te Breda als
Raadpensionaris voerde — want Van der Heim was
eind Augustus 1746 onder zijn bekommernissen
bezweken —, doorzag dit spel wel — het was door
zichtig genoeg —, maar was machteloos het te
keren. Nog altijd had hij de machtiging van het
Secreet Besogne in handen om desnoods afzonderlijk
in Frankrijk’s voorwaarden te treden. Maar hoe
klaar hij ook zag dat Engeland met hem speelde, dat
het de oorlog verlengde, zonder om het gevaar van
de Republiek te denken, enkel omdat het ongezind
was Cap Breton terug te geven, —< hij durfde van
die machtiging geen gebruik maken. Waarom niet?
Omdat hij wist, nogmaals, dat iedere daad van on
afhankelijkheid jegens Engeland door de Oranje
partij, die nu gretig met de Engelse diplomatie
samenwerkte, aangegrepen worden zou als een
wapen tegen het Staats regiem.
Bentinck’s ogenblik was aangebroken.
Willem IV en zijn aanhangers in de Friese, Gro
ningse en Gelderse Staten hadden — wij hebben er
voorbeelden van gezien — de oorlogspolitiek van
Van der Heim soms bitter slecht gesteund. Maar de
Oranjepartij, dat was nu Bentinck, een man die niet
enkel in de staatsvergaderingen werkte, maar die
zich tot de gemeente richten kon. Bentinck had in
Maart 1746 aan Willem IV geschreven:
Of er geld is of niet, of het te vinden is of niet, of het vee
sterft of niet, of de geesten goed- of kwaadgezind zijn, of de
meerderheid vóór of tegen is, Uwe Doorluchtige Hoogheid
moet steeds nadrukkelijk en openlijk partij kiezen tegen Frank
rijk en zeggen, dat als wij in 1572, in 1672, in 1688 en 1702
gewikt en gewogen hadden als nu, wij nog onder Frankrijk
zouden zitten, in papisme en slavernij.

MR. JACOB GILLES,
Raadpensionaris 1746-9 (voordien pensionaris van Haarlem)
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Voor de verantwoordelijke partij, voor Gilles de
Raadpensionaris, mocht „geld of geen geld” groot
verschil maken; zij mochten taal over Protestan
tisme en Vrijheid als een rhetorische verhulling van
de werkelijkheid — namelijk dat Engeland Cap
Breton niet wilde teruggeven — aanzien; dit was
toch een politiek voor een oppositiepartij om indruk
mee te maken. Bentinck’s persoonlijke invloed in de
Staten van Holland triomfeerde over de argwaan,
waarmee de meerderheid hem nu beschouwde, en
ondertussen vormde zijn weifelloze trouw aan het
Oud Systeem een vast punt waaromheen enigen zich
in de Staten-Generaal konden groeperen.
Er bestond daar nu een actieve oppositie, welke
Oranjegezindheid met voorstand van krachtige
oorlogvoering verbond. Weliswaar merkte de Raad
pensionaris met bitterheid op, dat het stemmen van
die Friese en Groningse heren voor alle „maatregelen
van vigeur” wat vreemd stond bij de traagheid of
zelfs onwil van hun provincies als het op betalen
aankwam. Enig positief resultaat had trouwens ook
het stemmen niet. Holland belette nog altijd de
promotie van de Prins van Oranje. De burgemeesters
van Amsterdam bleven zich vastklemmen aan de
Vorst van Waldeck, die met nog een paar Duitse
prinsen aan het hoofd van het leger stond. Tegen
hem werd een regelmatige campagne gevoerd, die
wel alle vertrouwen in hem ondermijnde, maar niet
verhinderen kon dat hij begin 1747 herbenoemd
werd. Al die en dergelijke kwesties vormden het
onderwerp van eindeloos getwist. De hele regerende
stand — de adellijke en burgemeesterlijke gedepu
teerden van de zeven gewesten ter Staten-Generaal,
de voornaamsten van hun principalen thuis, de
hoge ambtenaren in Den Haag — gonsde van in-
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trigue en verdachtmaking, alle benoemingen werden
krachtmetingen, familie-relaties en persoonlijk voor
deel kwamen in het spel om enkelingen voor deze of
gene zijde te winnen. Als ooit de Republiek een
staat in ontbinding geleken had, dan was het nu; en
in het aangezicht van het dreigendste gevaar kon
zij noch oorlog voeren noch vrede sluiten. En zou
den de Fransen zich in het onstuitbaar naderende
veldtochtseizoen weer laten tegenhouden door de
staken waarmee, tot ergernis en spot van de Engelsen, de Staten in het vorige jaar de grens van hun
grondgebied hadden aangegeven?
Maar Bentinck’s grootste kracht lag in zijn ver
standhouding met de nieuwe Engelse gezant. Dat,
met erachter de grommende onrust der gemeente,
schiep een combinatie, waar de radeloze Gilles niet
tegen op kon. Te Breda liet hij zo, ofschoon over
tuigd dat alleen vrede een ramp kon afwenden, heel
de winter door Sandwich’ diplomatieke kunstgrepen
verkwisten. 17 April 1747 ontving hij toen van de
vertegenwoordiger der Franse regering de verplette
rende mededeling, dat deze het grondgebied der
Staten niet langer zou kunnen ontzien; was Frank
rijk met hen nog altijd niet in oorlog, op hun gebied
hadden zich, nu de Oostenrijkse Nederlanden niet
meer beschikbaar waren, Frankrijk’s vijanden, de
Oostenrijkers en Engelsen, teruggetrokken. Zelfs
toen deed Gilles niets dan jammeren tot zijn heime
lijk zich verkneuterende bondgenoot.
Hij scheen hevig ontroerd (aldus rapporteert Sandwich zelf)
door het gevaar dat de Republiek bedreigt en klaagde ernstig
over onze hardvochtigheid om hen tot maatregelen te dwingen
die hen tot hun verderf leidden; . . . dat wij wisten dat zij niet
meer konden en dat wij, ofschoon wij het middel om hen te
redden in onze handen hadden door in een vreedzame schikking
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te treden, vastbesloten schenen geen aandacht aan hun herhaalde
aandrang te schenken en geen bereidwilligheid toonden om hen
uit hun ongeluk te verlossen.

Wat een afzonderlijke vrede zelfs te dezer elfde
ure betreft, zijn „welgezinde vrienden” in Den Haag
verzekerden Sandwich, dat de Raadpensionaris niet
zou durven. Nooit heeft zich een regiem weerlozer
ten val laten brengen. Want de „omwenteling”,
waarvan al zo lang sprake was geweest, volgde nu
meteen.
Nog dezelfde dag van de kennisgeving aan Gilles
waren de Fransen in Staats-Vlaanderen gevallen,
waar zij Sluis omsingelden, dat zich na een paar
dagen overgaf: Zeeland’s borstwering was daarmee
doorgebroken. Het verbonden leger onder Cumberland, waarvan de Engelse regering geruststellend
schreef dat het een besliste meerderheid over dat van
Maurits van Saksen bezat — haar gerustheid over
de gebeurtenissen aan de andere kant van haar
„watergracht” stak wel schril af bij de paniek,
waarin zijzelve in x 745 door de bedreiging van een
bende Schotse opstandelingen geraakt was! —, het
verbonden leger lag nutteloos in Brabant.
Toch sloeg de volkswoede niet uit tegen de bond
genoot, die het land in dit ongeval gesleept had,
maar tegen de Staten, wie men wanbeleid en ja
evenals in 1618, in 1653,
1672, verraad verweet.
De wildste geruchten deden de ronde, en na de over
gave van Sluis verspreidden een paar op parool vrij
gelaten officieren, vooral een Schot, vriend van
de Bentincks, in ’t bizonder het praatje dat de Hol
landse regenten de Fransen heimelijk tot hun inval
aangezet hadden om een voorwendsel tot vrede
sluiten te hebben. Daarentegen oogstte Engeland
zelfs geweldige bijval wegens de snelle bescherming
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die Engelse oorlogschepen aan het bedreigde Zee
land kwamen bieden. De berooide Admiraliteiten
waren tot niets in staat. De oprlog had hen weer in
even diepe ellende gestort als de vorige maal, zelfs
Holland kon nu de zaken niet meer gaande houden.
De Staten-Generaal aarzelden om die onmacht aan
Engeland te bekennen, maar ondertussen hadden de
Staten van Zeeland zich na een nachtelijke vergade
ring tot de Schotse consul te Veere gewend, en
19 April verschenen er al vier Engelse schepen, die
op de kust kruisten, vóór Vlissingen; 23 April
kwam er een eskader van de Duins met troepen aan
boord.
Die Engelse hulpverlening werkte electriserend op
de Oranjegezinden in de provincie, wier leider bur
gemeester Vereist van Veere er het zijne toe bijge
dragen had. In de nacht van 24 op 25 April kwam
de burgerwacht te Veere op de been om haar magi
straat te dwingen de Prins van Oranje in de Staten
' van Zeeland voor het stadhouderschap van het ge
west voor te dragen. De magistraat zwichtte onmid
dellijk en evenzeer de Staten; de aanstelling ge
schiedde volgens een tijdgenoot „tot erkentenis”
voor de door Engeland verleende hulp; later op
diezelfde dag lieten de Staten hun besluit nog aan
de Engelse commandant vóór Vlissingen meedelen.
29 April begon de beweging in Holland. De ge
deputeerden van Rotterdam kwamen rapporteren
dat hun magistraat (eveneens zwichtende voor een
volksbeweging) voorstelde de Prins te benoemen;
de Staten beraadslaagden. Grote opwinding in Den
Haag, het volk stroomde op het Binnenhof te hoop.
De heren binnen sidderden in hun stoelen. Het lot
van De Witt stond allen voor de geest, niemand in
schriller kleuren dan Gilles, de nazaat van die grote.
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Halewijn, die altijd geroemd had dat hij voor zijn
republikeins geloof zou willen lijden als eens die
andere Dordtenaar, kreeg bijna naar zijn wens. Bij
zijn uitgaan op het plein viel de menigte op hem
aan en nog maar net kon hij meer dood dan levend
in het Statengebouw terugvluchten. Gilles was over
dat ongeval „ongelooflijk geconsterneerd en aange
daan”; hij had zeker ook de opwelling nooit gekend
om met De Witt's martelaarschap de onsterfelijkheid
te verdienen. De ontstelde vergadering zou niets
liever gedaan hebben dan de Prins op stel en sprong
tot stadhouder uitroepen, maar zonder uitdrukke
lijke last van de principalen was dat,volslagen on
mogelijk. Men riep dus de hulp van de Oranje
gezinde héren in (Bentinck in het bizonder weerde
zich) om het volk te bedaren en met goede woorden
te beloven dat de verheffing niet later dan de vol
gende Woensdag, 3 Mei, geschieden zou. Men zond
zelfs een paar .moedigen uit om een Oranjevlag te
halen op het stadhuis ten einde die van het gebouw
der Staten te doen wapperen, maar de heren van het
stadhuis wilden het kostbaar symbool niet afstaan
en hesen het zelf. Intussen overwoog men, of Gilles
onder het geleide van de Oranjegezinde heren veilig
naar huis zou kunnen. Maar ijzingwekkende gelui
den tegen die aartsverrader, die het land voor
200.000 gulden aan de Fransen verkocht had, dron
gen in de vergaderzaal door.
Dit gaf, gelijk te denken is (schrijft een ander regent) een
dodelijke alteratie aan die Heer, die daarvan zo ontstelde, dat
hij geheel buiten alle raisonnement geraakte.

Men ried hem op het Hof te overnachten. Hij
sloop ten slotte, toen het donker was, naar Bentinck’s woning op het Voorhout en sliep daar.
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Dagen later nog moest Bentinck’s rentmeester in
Gilles’ huis slapen om hem in geval van onraad te
beschermen.
Gij zoudt u een ongeluk lachen (schrijft een vriend van
Bentinck), als ge al de burgemeesters met oranje getooid kondt
zien. Zelfs De Witt heeft het in Dordt niet durven laten. Zij
moeten wel, op straffe van'in de gracht gegooid te worden,
wat al meer dan eens is voorgevallen.

Maar bij alle angst, bij alle opgewonden gepraat
over bloedbaden en moordpartijen, liet toch ten
slotte niemand het leven. En niet alleen stierf nie
mand voor het tweede stadhouderloze tijdvak, dat
dus roemloos aan zijn eind kwam, niemand was
bereid er iets voor te wagen. In de vier Statenver
gaderingen van Zeeland, Holland, Utrecht en Overijsel werd het besluit om Willem IV tot stadhouder
aan te stellen, eenstemmig genomen, ja in elk van
de leden van die Staten, magistraten en ridder
schappen, was eenstemmigheid bereikt om te ver
heffen wat men verguisd had. Van alle stadhuizen
waaiden Oranjevlaggen. Maar de gemoederen daar
binnen waren niet veranderd,
b. Hulpeloosheid van Willem IV; vrede van Aken.

De nieuwe Stadhouder en zijn voornaamste raad
gever, Bentinck, evenals Newcastle en Sandwich, die
:lkaar gelukwensten met wat zij als hun eigen werk
beschouwden, schenen te geloven dat nu met één
•lag de daadkracht der Republiek hersteld zou worlen en de dagen van Willem III terugkeren. Zeker
ïad zich in de uitbarsting tegen het Staats bewind
:en gevoel van gekrenkte nationale waardigheid gelit, dat voor de stadhouderlijke politiek een steun
con zijn. Maar er waren toch andere grieven en ver-

ONTVANGST VAN DE PRINS OP HET BINNENHOF;
VREUGDEVUUR OP DE DAM; ’S PRINSEN REIS OVER
•DE ZUIDERZEE: VUURWERK.

498

DE SCHOK

van

nrwT nr.

langens onder vermengd, die tot een krachtige oor
logvoering weinig zouden bijdragen: afkeer van de
Fransen was goed en wel, maar de ontevredenheid
van het volk (zo had Sandwich’ sceptische voor
ganger geschreven) komt meer voort uit de hoge
belastingdruk. De oorlogspolitiek (Bentinck juich
te, toen de Fransen de Bredase besprekingen af
braken) zou die niet verminderen. Heel het binnen
lands program, de hervorming van de misbruiken
die de oligarchie zo gehaat gemaakt hadden, nam in
Willem s geest de tweede plaats in, moest wat hem
betrof wachten tot de vrede. Maar er zou weldra
blijken dat de gemeente het anders verstond.
Toen was reeds nog iets gebleken, namelijk dat
de zwakheid tegenover Frankrijk niet enkel aan de
kleinheid of baatzucht van Amsterdamse of Haagse
regenten te wijten was, maar dat de financiële nood
door een Stadhouder aan het hoofd te plaatsen niet
bezworen was. Gilles — want Gilles was nog Raad
pensionaris; heel het regenten- en ambtenaren personeel bleef onveranderd: de republikeinen had
den voor de storm gebukt, maar zo waren zij er dan
ook nog
; Gilles zei, nog vóór Mei om was, tot
Sandwich dat de financiële toestand van de Repu
bliek er niet naar was om vredesonderhandelingen te
versmaden: — alsof er niets veranderd was!
En inderdaad, wat was er veranderd? Voor het
ogenblik durfde niemand zich tegen de Stadhouder,
le man in wie de gemeente vertrouwde, verzetten;
:n voor het ogenblik luisterde de Stadhouder naar
üentinck, de tolk en tegelijk de temmer, de menner,
Ier gemeente. Bentinck hebben wij al leren kennen
ils een krachtige, vurige geest, maar ook als een
oekeloos voorstander van een al te enkelvoudige
mitenlandse politiek, die de eigenbaat van de
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Engelse bondgenoot vrij spel gaf en die met de
zwakheid van het land niet de minste rekening
hield. Nu hij van oppositie-leider mee voor de daad
werkelijke politiek verantwoordelijk geworden was,
bleek zijn onvermogen om harde financiële en mili
taire onmogelijkheden te erkennen een schromelijke
tekortkoming van de staatsman. Toch had hij ver
beelding en stijl. Maar wat hij deed, moest hij doen
door Willem IV. En Willem IV was geen Wil
lem III, hoe vaak hij, na karakteristiek talmen
12 Mei in Den Haag aangekomen, diens naam in
zijn grage en vlotte toespraken ook op de lippen
nam.
Vooreerst was het al ijver om de Fransen te ver
slaan. Dat dit in de reeds begonnen veldtocht nog
zou kunnen gebeuren, was onwaarschijnlijk, en
daarom moest de oorlog nog tot in het volgend jaar
geholpen worden. Ondertussen ging het echter te
velde snel bergaf: na Cumberland bij Lafeld ver
slagen te hebben, belegerden de Fransen Bergen-opZoom; Cumberland kon geen ontzet wagen, omdat
hij Maastricht (en Hannover, smaalde de Prins van
Oranje, die zijn zwager niet uitstaan kon en zelf
naar hoog bevel haakte) dekken wou; zoo gevaar
lijk leek de toestand, dat de Engelse regering op
nieuw vredesonderhandelingen aanknoopte. Dit gaf
de Prins van Oranje aanleiding tot hartstochtelijke
protesten en Bentinck werd naar Engeland gezonden
om de schitterendste verzekeringen van toekomstige
daden te geven. Chesterfield en andere ministers
meesmuilden, maar Bentinck sterkte de oorlogspoli
tiek van Newcastle en de Koning; Sandwich werd
nogmaals gebruikt om vredesonderhandelingen te
saboteren. Nog vóór Bentinck uit Engeland weg
was, niettemin, was, midden September, veel vroe-

BELEG VAN BERGEN-OP-ZOOM.
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ger dan iemand verwachtte, Bergen-op-Zoom ge
vallen.
Dat betekent niets, volgens Bentinck (schreef Chesterfield
schamper). De Hollanders hebben meer middelen dan ze nodig
hebben. En al verloren ze van ’t jaar ook nog een provincie of
twee, dan zullen ze dat en nog veel meer het volgend jaar
terugwinnen . . .

Het was ongelukkig dat de Prins van Oranje zelf
voor het goeverneurschap van Bergen-op-Zoom een
stokoud man gekozen had, die nooit voor een krijgs
raad gebracht kon worden, omdat hij gedurende de
voorbereiding van zijn proces kinds werd. Niettemin
werd de gemeente door de ramp van Bergen-opZoom nog tot de automatische reactie gebracht van
opstootjes tegen de katholieken, tegen de magistra
ten, en ten gunste van meer macht aan de Prins:
onder inwerking daarvan slaagden Bentinck en zijn
vrienden erin om van de verschillende Statenver
gaderingen de erfelijkheidsverklaring van het stad
houderschap af te dwingen. Voorlopig liet zich de
onrust daar nog mee bezweren, ofschoon het onge
duld over het voortbestaan van misbruiken — in
verband met ambten, posterijen, verpachting der
belastingen — een al heviger spanning teweegbracht.
Heel de winter niettemin kon de Prins zijn voor
naamste aandacht wijden aan de voorbereiding van
de nieuwe veldtocht.
In de onderhandelingen met de Engelsen over een
militaire conventie sprak de Prins in grote cijfers.
Er werd gewerkt aan een reorganisatie van het
. Staatse leger, dat voor een • groot deel in Franse
krijgsgevangenschap verkeerde. Reeds in Mei 1747
was tot een nieuwe augmentatie van 30.000 man
besloten: die troepen kwamen nu allengs binnen,
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een samenraapsel van Hessen, Nassauers, Saksen
Wurtzburgers, Zwitsers, Schotten. Sandwich reken
de erop dat de bondgenoten in de Nederlanden
150.000 man tegen de Fransen over zouden kunnen
stellen; en dan moesten eind Mei 1748 45.000 man
Russen aankomen: die Russische alliantie was een
lievelingsplan van Willem IV geweest; natuurlijk
moesten de Zeemogendheden voor dat hulpcorps be
halen. Maar niet iedereen was zo goedgelovig als
sandwich en Newcastle. Trouwens Sandwich zelf
daagde, dat de Prins zich doodwerkte op kleinig
heden zodat grote zaken onafgedaan bleven; weldra
'elfs dat men niet aan kon op zijn toezeggingen;
lat hij met al zijn vaardige welbespraaktheid niet
likwijls diep op de zaken inging. De graaf van Nasau verklaarde aan de commandant van het Engelse
skader dat er nog altijd niets gedaan was om Wal
meren in staat van tegenweer te brengen. Chesterïeld uitte ronduit twijfel aan de bekwaamheid der
lieuwe regering om de verplichtingen die -zij bij de
nilitaire conventie op zich nam gestand te doen;
laar voorlopig behield Newcastle het veld en Cheserfield trad zelfs uit de regering.
Omstreeks diezelfde tijd evenwel, vroeg in het
lar 1748, begon Willem IV te gevoelen dat de
ïoeilijkheden hem boven het hoofd groeiden. Er
^as één punt in de militaire conventie, dat hem
itter tegen Engeland ontstemd had. Hij had ge
acht als Kapitein-Generaal van de Unie gelijkheid
in commando met Cumberland te bedingen. Gilles,
jn kans waarnemende om verdeeldheid tussen hem
1 Engeland te zaaien, had hem in die ambitie geijfd; haar teleurstelling had niet alleen de Prins
aar ook zijn vrouw, die veel invloed op hem had,
luitsprekelijk gegriefd. Behalve Gilles begonnen
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ook Oranjegezinder^ vrienden uit Friesland zoals
Grovestïns en Onno Zwier van Haren (Willem’s
broer), de Zeeuw Vereist, van vrede te praten.
Ergernis over Engeland’s eigengerechtigdheid, be
halve in militaire zaken ook blijkende in zijn op
treden tegen Nederlandse koopvaarders (want die
profiteerden nog steeds van de nominale vredes
toestand met Frankrijk en Spanje), voegde zich bij
de ontwakende bekommernis, dat toch werkelijk de
financiële toestand wanhopig was. Een belasting
van een vijftigste penning van het vermogen (min
stens; vandaar de hoopvolle benaming „Milde
Gift”) waartoe in September 1747 besloten was,
bracht niet genoeg op. Men wist voor de nodigste
lopende uitgaven geen geld meer te vinden. Een toe
stand als nu op ’s lands oorlogschepen heerste, was
sedert het begin van de Republiek niet vertoond. De
kapiteins werden zonder middelen gelaten zelfs om
voor voedsel te zorgen, de bakkers wilden geen
crediet meer verlenen.
Zo kwam de Prins dan in het vroege voorjaar
van 1748 tot een verbazingwekkende omzwaai.
28 Februari stelde hij eigenhandig een instructie op,
krachtens welke Charles Bentinck, Willem’s jongere
broer, uit ’s Prinsen naam de Engelse regering het
dreigend gevaar waarin de Republiek verkeerde en
haar dringende behoefte aan vrede moest gaan voor
houden, als inleiding tot een verzoek om een lening
van £ 1.200.000, zonder welk geld hij waar
schuwde dat de Republiek misschien voor de eerste
aanval zou bezwijken en zich aan Frankrijk’s gunst
toevertrouwen. De verbazing en ook de woede van
Newcastle op het horen van deze taal laten zich
denken. Een half jaar geleden was Willem Bentinck
op hoge toon komen vragen, dat men de oorlog niet
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ontijdig beëindigen zou, geweldig opgevend van de
plannen van zijn opdrachtgever; nu kwam Charles
bekennen dat men bankroet was en bidden om geld
en vrede. Chesterfield triomfeerde, maar Newcastle
en Sandwich voerden zelf de vredespolitiek uit, die
nu onafwijsbaar nodig bleek.
Daar kon de geboorte van een erfprins, de latere
Willem V, niets aan veranderen, net zo min als de
verheffing van de Prins een jaar tevoren de Fransen
had doen terugdeinzen; al barstte de geestdrift van
het volk ook opnieuw uit, alsof het vaderland nu
gered was. Nuchtere lieden daarentegen waren slecht
te spreken over de verbazende praal waarmee in
Maart de doopplechtigheid omgeven werd, een ver
toon van troepen, een geldverspilling, die bij de
nadering van het veldtochtseizoen in zo waarlijk
beangstigende omstandigheden pijnlijk aandeden.
Maar de Engelsen hadden eindelijk hun les geleerd.
Cap Breton moest opgegeven. Een congres kwam
bijeen te Aken; Willem Bentinck, wrokkende tegen
de Prins, die onder de invloed van „Gilles en zijn
kliek” geraakt hèm bij de Engelsen te schande ge
maakt had, hoopte altijd nog daar grote dingen te
verrichten. Al wat hij en Sandwich doen konden
echter was met Frankrijk 30 April praeliminairen
opstellen, waar Oostenrijk niet dan met moeite later
in het jaar bij gebracht werd.
Het was werkelijk een geluk dat de Fransen, ge
prest door Engeland’s zeemacht, nog zo spoedig een
vrede op zo dragelijke termen wilden toestaan. Men
bedong in het bizonder ontruiming van heel de
Oostenrijkse Nederlanden en ook, natuurlijk, van
het Staatse grondgebied; men verkreeg echter het
herstel van het handelsverdrag van 1739 niet aan
stonds en dus minder dan men in 1746 had kunnen

DE DOOP VAN DE ERFPRINS IN DE GROTE KERK IN DEN HAAG.

506

DE SCHOK VAN OORLOG

verkrijgen. Maar dat de stadhouderlijke oorlogs
politiek zulk een negatief resultaat opleverde, werd
vergeten in de opluchting dat het tenminste vrede
was en men bewaard bleef voor een ramp van de
eerste grootte. Het leger dat de Prins in April bij
Breda de revue liet passeren, schoot in getalsterkte
bijna de helft te kort bij wat de conventie bepaald
had. Maurits van Saksen sloeg ongehinderd het be
leg voor Maastricht; als het na de overgave nog
oorlog geweest was, stond de Republiek, zo oor
deelden nu de Engelse en Oostenrijkse deskundigen,
voor een volslagen militaire ineenstorting.
De vrede van Aken was dus een uitredding. Maar
met dat al had het aanzien van de Republiek nu
eerst recht de onherstelbare schok geleden. Bij alle
zwakheid en verwarring die zij onder het stadhou
derloze regiem vertoond had, was toch het buiten
land blijven verwachten dat een Stadhouder herstel
zou kunnen brengen. Nu was die laatste verwach
ting bedrogen. Willem IV had een jammerlijk
schouwspel gegeven van gebrek aan ervaring niet
alleen, maar van ongestadigheid, van onevenwich
tigheid, van vatbaarheid voor persoonlijke over
wegingen, voor hof-intrigues; bovendien bleken de
kwalen van de Republiek diep te zitten, de finan
ciële uitputting reëel, de misstanden niet zo plotse
ling te verbeteren. Engeland maakte zich los van de
gedachte dat het slechts door die bankroete en hulpe
loze staat actieve vastelandse politiek kon voeren;
— de gedachte waarop het internationaal belang
van de Republiek goeddeels gedreven had. En even
zo was de Oostenrijkse politiek bevrijd van de waan,
dat de bijstand van de Republiek de opoffering van
de materiële belangen der Zuidelijke Nederlanden
waard kon zijn. De Franse verovering had behalve
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de barrière-vestingen ook het barrière-verdrag omvergeworpen, niet zozeer tot Frankrijk’s voordeel
als wel tot dat van de erdoor gebonden en gedrukte
Nederlanden.
Vóór ik het binnenlands beleid van het hersteld
Oranje-bewind en de positie van de Republiek in de
wereld na de vrede van Aken beschouw, wil ik eerst
ophalen hoe het de Zuidelijke provincies in de oor
log vergaan was en de invloed nagaan die hun lot
ervan ondervond.
c. De oorlog en zijn nawerking in het Zuiden.
Maria Theresia’s krachtige heersersgeest werd bij
haar eerste optreden tezeer in beslag genomen door
de aanvallen op het hart van haar rijk dan dat zij
tegenover de problemen van haar afgelegen Neder
landen aanstonds duidelijk stelling had kunnen
nemen. Toch bleek reeds toen haar instinctmatige
afkeer van de politiek van berusting die haar vader
steeds tegenover de Zeemogendheden gevolgd had
en van het barrière-verdrag dat daarvan het sym
bool was. Niet dan met moeite verkreeg haar ver
tegenwoordiger te Brussel — haar tante Maria
Elisabeth was in 1741 gestorven en vóór haar
zwager Karei van Lotharingen ter plaatse kon ver
schijnen, nam een Oostenrijks edelman, Harrach,
het stadhouderschap waar —, dat zij goedvond de
Staten-Generaal de vastgestelde subsidies voor hun
garnizoenen te betalen. Inderdaad w£s het ogenblik
er niet naar om een breuk te wagen, maar evenmin
om geld te besteden in de Nederlanden terwijl Oos
tenrijk bedreigd werd. Toen de Franse aanval in
1744 begon, waren de Oostenrijkse toebereidselen
vooral niet beter dan die van de Republiek. Maria
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Theresia was uit haar aard geneigd de grieven van
haar Nederlandse onderdanen zogoed als haar eigen
soevereine rechten in de Nederlanden tot het uiterste
voor te staan, maar de Nederlanden kwamen ook
voor haar, als er gekozen moest tussen hun belangen
en die van het rijk in zijn geheel, pas in de tweede
plaats; en kon het anders?
In Maart 1744 was Karei van Lotharingen, ver
gezeld van zijn jonge vrouw, Maria Theresia’s
zuster (hijzelf was de broer van Maria Theresia’s
man, Frans), met de gebruikelijke plechtigheden te
Brussel als landvoogd gehuldigd. Toen de Franse
aanval kwam, was hij elders met het Oostenrijkse
leger; zijn vrouw bestuurde in zijn plaats, maar
stierf nog vóór het jaar om was; de landvoogdij
werd toen weer waargenomen door een Oostenrijks
edelman, als gevolmachtigd minister, Kaunitz, de
latere kanselier van de monarchie, die dus de pro
blemen van het bestuur der Zuidelijke Nederlanden
van binnen uit leerde kennen. Hij botste al met de
richting die het Oostenrijkse bewind zelf onder
Maria Elisabeth tot de heersende onder de geeste
lijkheid gemaakt had; hooghouder van het wereld
lijk gezag vóór alles, vond hij veel van zijn gading
in Van Espen’s werk en stond tegenover het officie
van St. Gregorius met weinig minder wantrouwen
dan de Haagse Staten-Generaal. Dat waren voor
boden van latere gebeurtenissen.
Voor het ogenblik had Kaunitz te worstelen met
de Franse inval.en kon daarbij goed opmerken, hoe
zeer de gewestelijke en plaatselijke autonomie de
uitvoering van de wensen (bevelen kan men het
nauwelijks noemen) der centrale regering door de
gewestelijke Staten tot onderhoud van het leger
bemoeilijkte, en hoe lauw die Staten waren in een
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strijd die zij blijkbaar als een strijd tussen twee
vreemde heren zagen. De een was hun wettige soeve
rein, o ja, maar morgen was misschien de ander het
;—1 en al bewaarde men aan het Franse bestuur geen
al te goede herinneringen, was er niet iets voor te
zeggen om van de Oostenrijkers, en de barrière! af
te komen ? Geredelijk schikten stads- en plattelandsmagistraten zich, zodra de bondgenoten het veld
ruimden, onder de Fransen, enkel de retroacta na
slaande (men beschikte over een rijke ervaring, al
was er nu een lange rust geweest)
omme daaruit konnen getrokken te worden vruchtbare resolutiën tot maintien van de privilegiën (zoals te Gent aange
tekend werd).

De Fransman in plaats van de Oostenrijker stel
len, waarom niet? mits hij gelijk deze de traditio
nele bestuurswijze huldigde. En dat beloofden de
Fransen grif en deden het over het geheel met een
geduld, waaruit men nogmaals kan afnemen hoe
weinig bij die achttiende-eeuwse oorlogen de harts
tochten, of de hartstochten opwekkende beginselen,
betrokken waren, zodat de staat zelfs dan zich door
ie weerstanden van oude gebruiken, van rechtsbe
grippen, van in de samenleving geëerbiedigde taboes,
iet ophouden. Dat wil trouwens niet zeggen, dat de
Vlamingen en Brabanders niet weldra vergelijkingen
met het vorige regiem konden maken, die voor het
franse ongunstig uitvielen, maar' zij schikten zich
lijdzaam.
Gent genoot de eer om, toen het in 1745 voor de
"ransen had moeten capituleren (de derde maal in
minder dan zeventig jaar), de Koning zelf binnen
:ijn wallen te zien. De magistraat moest hem in
imbtsgewaad aan de poort opwachten;

PRENT VAN EEN PENNING TER HERDENKING VAN DE
HULDE AAN LODEWIJK XV DOOR DE FRANSE MAGI
STRATUUR ALS VEROVERAAR VAN VLAANDEREN GE
BRACHT.

ZIJN NAWERKING

in het zuiden
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ae pensionaris zal de eer hebben (zo deelt de Franse bevelhebber
instructies uit) Z. M. toe te spreken; met weinig woorden
indien dat mogelijk is. Een ander van uw magistraten zal de
stadssleutels op een schotel dragen en ze mij overhandigen. Gij
zult acht geven, dat de gehele magistraat één knie ter aarde
moet laten rusten evenals de woordvoerder.

ten 1 e Deum en een illuminatie spraken bij
zulke gelegenheden vanzelf. De toespraak was kort
en onderdanig, maar toen Lodewijk XV in 1746
terugkwam, overtrof de magistraat zichzelf nog
(want die toespraak werd door het gehele lichaam
vastgesteld): „Sire , zo zeide de pensionaris
Ameye:
uc magistraat van de stad Gent, aan Uwer Majesteit’s voeten
geknield, komt zijn vreugde over uw gelukkige aankomst be.uigen efi houdt niet op, de hemel om het voortduren van
rlare overwinningen te bidden.

Toen waren de hele Oostenrijkse Nederlanden
"rans geworden. Brussel was in Januari genomen.
Caunitz had zich naar Antwerpen moeten bergen,
naar ook Antwerpen was niet te houden geweest.
Door de bezetting werd een stad of een district geicht onder des bezetters soevereiniteit gebracht te
’ijn, nu dus het geheel der Nederlanden. De Staten
Ier gewesten inden hun belastingen voor Lodevijk XV, de provinciale hoven spraken in zijn naam
echt; de Grote Raad van Mechelen evenwel verkoos
Ie stad te verlaten, daarom werd (tot grote overlast
ran de rechtzoekenden, aangezien dit vertalingen
neebracht) het hof van Douai als hof van beroep
ngesteld; landvoogd werd Maurits van Saksen, met
le intendant Moreau de Séchelles als zijn rechter
land; de departementshoofden van het Oostenrijks
egiem vertrokken, evenals de Grote Raad, maar de

DE SCHOK VAN OORLOG
512
meeste raadsleden legden de eed aan de Franse
Koning af.
Een Vlaams volksdichter juichte over het vertrek
(op meest zo smadelijke manier) van de Hollandse
garnizoenen:
O lof! Vlaander, schept nu goeden moed
Over 't geluk dat u de Heer doet,
Die verdrijft met een groot gedruis
Van hier dat kwaad, boos gespuis
En u een Christen Koning geeft.

Hij was trouwens de enige niet. Te Brugge werd
de Franse Koning met ware volksvreugde ontvangen.
Men hoorde niet als Frans
Uitbabbelen en schrijven,
Zo bij de Brugse wijven
Als bij de jeugd en mans.

Bewondering voor de Franse veroveraar, ijverig
geklap van zijn taal, en hoon voor de Hollandse ge
slagene! Na de val van Bergen-op-Zoom heette het
in nog weer een ander West-Vlaams lied (al die
uitingen komen uit West-Vlaanderen):
Wel, loze Jantje Kaas,
Hoe mooi hebt jij het aan uw Maas,
Dat Bergen op den Zoom
Verliest haar rom,
Mits zij bukt onder ’t Franse jok.
Zuipt hierop een jenever-slok,
Nu dat uw bevende hert
Bezwijkt van smert.

Vreugde over het ineenstorten van de barrière zal
zeker wel vrij algemeen geweest zijn. Vreugde over
de Christen Koning ging waarschijnlijk niet diep.
Al te kwellend of ontredderend moet men zich zo’n
achttiende-eeuwse bezetting niet voorstellen; daar
tegen waarschuwt al wel een feit als dat de beide
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werken die ik hiervóór 1) ter illustratie van de rijkste
rococo-kunst besprak, Delvaux’s preekstoel in de
St. Baafs en het paleis van Van Susteren te Antwer
pen, in 1745 ontstonden. Maar men had toch met
de indringer heel wat te stellen. Als de Franse
regering krachtens haar soevereiniteitsrecht troepen
verlangt, spannen de plaatselijke overheden hun
uiterste krachten in (dat wil zeggen, stellen zo veel
mogelijk geld beschikbaar) om vrijwilligers te vin
den, opdat men de loting moge ontgaan. Tegen be
lastingen verzetten de Brusselse naties zich precies
ils onder Prié, en de Franse landvoogd acht zich na
ang dralen gerechtigd hun vetorecht te breken. Wat
minder omslag gebruikte hij nog tegenover de Sta.en van Vlaanderen, aan wie hij in November 1746
le bede om geld vergezelde van de vermaning:
c. m. verstond dat men deze schatting zonder beraad
slaging, zonder opmerking, op staande voet zou verlenen, naar
Ie wijze der Franse onderdanen, die zich onderwerpen zonder
>eraadslagen.

Noch het invoeren van conscriptie, ongekend
edert de dagen van Philips V, noch het optreden
egen de gilden (ofschoon de Fransen hier wezenlijk
reel lankmoedigheid betoonden), noch een toon als
de Staten van Vlaanderen gevoerd, was geschikt
>m bij de Zuid-Nederlanders geestdrift te verwek:en. Zij vroegen enkel maar, dat zij van hun regerin;en zo weinig mogelijk merken mochten, en indien
1 bij de wisseling van meesters in 1745/6 hun
liepere gevoelens niet gemoeid waren, evenmin
paren zij er rouwig om, de Fransen in 1749 weer
e zien gaan; zonder dat zij daarom Karei van
240.
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Lotharingen, toen hij opnieuw hun edem in ont
vangst nam, met meer dan de gewone, bij zulke ge
legenheden gebruikelijke feeststemming begroetten.
Het was intussen een feit dat deze landvoogdij,
die nu eerst recht begint, een nieuwe en een betere
periode vormen ging. De kwellendste bepalingen
van het barrière-verdrag werden opgeruimd.
Kaunitz.had te Aken moeten toestemmen dat in
de vrede een bepaling over het terugkeren der Staatse
garnizoenen opgenomen werd; maar een wijder
strekkende bepaling dat Maria Theresia de Zuide
lijke Nederlanden op dezelfde voet en onder dezelfde
voorwaarden zou bezitten, had hij geweerd. In feite
weigerde de Keizerin nu de subsidies te betalen en
stoorde zich niet langer aan het verbod van wijzi
ging der tarieven. Terwijl de Nederlandse garni
zoenen in de door de Fransen ontmantelde vestingen
nuttelozer zaten dan ooit, en op kosten nu dus van
de Staten-Generaal, werd over herstel van het bar
rière-verdrag tussen Maria Theresia en de Zee
mogendheden (want Engeland, deelgenoot aan het
verdrag, trok één lijn met de Republiek) in den
treure onderhandeld.
Ik zal op die onderhandelingen later in ’t verband
van de Noord-Nederlandse buitenlandse politiek en
van de internationale toestand in het algemeen
terugkomen. Hier wil ik nog slechts aanstippen hoe
grondig de gebeurtenissen van de oorlog en de ont
wikkeling der internationale verhoudingen in het
algemeen de positie van de Oostenrijkse heerser als
soeverein van de Nederlanden gewijzigd hadden. De
nutteloosheid van de Staatse bezetting der barrière
vestingen was klaar gebleken; de aftakeling der
Republiek was op alle kanselarijen een nieuw punt
om mee te rekenen. Daartegenover liet de Keizerin
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in naar hart de gedachte met los, die bij haar en
Kaunitz al gedurende de Akense onderhandelingen
opgekomen was, om zo mogelijk Frankrijk aan haar
zijde te winnen. Onder die omstandigheden was er
voor haar geen bizondere reden om te berusten in de
theorie die haar van de kant der Zeemogendheden
voortdurend voorgehouden werd en die Newcastle
op een keer als volgt formuleerde:
dat de Zuidelijke Nederlanden een soort gemeenschappelijk land
zijn, waarin wij, de Hollanders en de Keizerin-Koningin allen
geïnteresseerd zijn.

Op zichzelf kwetste die theorie haar in haar voritelijk zelfgevoel.
7
denkbeeld dat zij de onafhankelijke soeverein van de
Nederlanden is (zo schreef de Britse gezant Sir Charles Hanwy-Williams in een beschouwing aan Newcastle) zit zo
tast geworteld in haar, dat het moeilijk zal zijn het weg te
lemen. Ik nam de vrijheid Hare Majesteit met zoveel woorden
e zeggen, dat zij bij lange geen onafhankelijk soeverein van de
Nederlanden was, dat zij beperkt was door haar verdragen met
Ie Zeemogendheden, welke ik hoopte dat in de toekomst
ltnans met meer geschonden zouden worden. Dit scheen Hare
dajesteit heel slecht op te nemen en zij hield luide vol, zo luid
at de mensen in het naaste vertrek haar hoorden, dat zit de
oeverein van de Nederlanden was en dat het haar plicht was
.aar onderdanen te beschermen, die al te lang door het barLere-verdrag verdrukt waren geweest en beroofd van de
atuurlyke rechten die alle andere natiën genieten.

Dat was wat anders dan de klaaglijke geluiden,
ie Maria Theresia’s vader tegenover de obstructie
an de onderhandelingen omtrent een handelsverr?g kad laten ho'ren! Maar deze krachtige vrouw
mde niet alleen soeverein zijn naar buiten, ook
aar binnen. Gepaard met die driftige vastberadeneid om de Zuidelijke Nederlanden van de servituten
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van 1715 te bevrijden ging een ongeduldig verzet
tegen de privileges, die goed bestuur, heilzame her
vormingen zowel als lijnvastheid en klem bij het
dagelijks beleid, onmogelijk maakten. Dit was het
traditioneel en natuurlijk inzicht van de heersers,
en Maria Theresia kon van Kaunitz bizonderheden
ter toelichting in overvloed krijgen. Maar ook
hierover meenden de Zeemogendheden te mogen
meespreken op grond van artikel 1 van het barrièreverdrag, hetwelk bepaalde dat de Nederlanden aan
Karei VI en zijn erfgenamen overgedragen werden
op dezelfde voet als Karei II van Spanje ze bezeten
had. Bentinck verzekerde de Keizerin, toen hij in
1750 voor andere zaken in Weenen was, dat de
Nederlanden heel wel te regeren waren als men ze
maar op de juiste manier wist te vatten; en dat zij
die de privileges met haar dienst onbestaanbaar
verklaarden te zijn, haar misleidden.
Vanwaar die voorspraak van de Zuid-Nederlandse privilege-zucht ? Uit algemeen-Nederlandse
gelijkgezindheid? Misschien tot op zekere hoogte,
maar vooral toch wel omdat een krachtig bewind te
Brussel, dat zich van de Staten-obstructie losge
maakt zou hebben en de hulpmiddelen van het
hele land doelbewust kon organiseren, voor de
Noord-Nederlandse staatsman iets verontrustends
hebben moest, onverschillig of het een Frans dan
wel een Oostenrijks bewind was. Dat Maria There
sia zich door Bentinck zou laten overtuigen, was in
ieder geval niet heel waarschijnlijk (noch dat zij
zich door hem tegen Kaunitz zou laten opzetten).
Maar Bentinck’s houding tegenover het ZuidNederlandse vraagstuk zullen wij nog nader be
schouwen wanneer de internationale verhoudingen
in het volgend deel opnieuw ter sprake komen en de
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definitieve bevrijding van de Zuidelijke Nederlanden
uit het barrière-stelsel door de grote omkeer in de
bondgenootschappen van 1756 behandeld wordt.
Voor dat volgend deel bewaar ik ook de ontwikke
ling van de Oostenrijkse politiek in de provincies
onder de landvoogdij van Karei van Lotharingen,
een wezenlijk soevereine politiek, waartoe, met de
vrede van Aken, pas die omkeer de voorwaarden
schiep.
d. Teleurstelling van de hervormingsgezinden in
de Republiek.
§ Willem IV en de burgerbeweging ij4J-9.

Het binnenlands beleid van de nieuwe Stadhou
der was niet gelukkiger dan het buitenlandse.
t Is waar dat hij in zekere zin veel succes had:
het bleef niet bij zijn verheffing in de lente van
1747. in de daaropvolgende periode werd zijn
macht nu hier dan daar telkens uitgebreid, tot zij in
heel de Republiek hoger stond dan die van één van
zijn roemruchte voorgangers. Het onderscheidde zijn
positie al dadelijk, dat hij, hetgeen nog nooit was
voorgekomen, de stadhouderlijke waardigheid in
alle zeven de provinciën bekleedde, maar belangrijker was nog dat de Staten van Holland in Novem
ber 1747 ;(in de opwinding na de val van Bergenop-Zoom) het stadhouderschap erfelijk verklaarden
in de vrouwelijke zowel als in de mannelijke linie:
op dat ogenblik had het prinselijk paar enkel nog
maar een dochtertje. Holland s voorbeeld werd
achtereenvolgens door alle provincies gevolgd; in de
drie waar Willem III de regeringsreglementen inge
voerd had, werd dan tevens vastgesteld dat Wil
lem IV het stadhouderschap op dezelfde voet be-
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zitten zou, werden die reglementen met andere
woorden hersteld; met zelfs nog uitbreidingen.
Overal deden dat, evenals zij de aanstelling zelve
gedaan hadden, de Staten, maar zij deden het tegen
heug en meug. De meeste moeite kostte het om er de
Staten van Gelderland toe te krijgen: daar had men
in 1722, toen men de onmondige Prins Stadhouder
gemaakt had, juist voor zeer beperkende voorwaar
den gezorgd. Even weinig voelden de Staten van
Friesland en Groningen, waar Willem IV’s macht
ook nooit veel te betekenen gehad had, ’tzij voor
de erfelijkheidsverklaring ’tzij voor de terzijde
stelling van beperkingen, maar ook zij moesten er
in de loop van 1748 aan geloven. Wat Holland en
Zeeland betreft, daar grepen afgezien van de erfe
lijkheid geen formele wijzigingen in de positie van
de Stadhouder plaats, maar inderdaad was ook daar
zijn macht geweldig groot: de regenten dachten aan
geen weerstand, aan geen openlijke, rechtstreekse
weerstand tenminste, zij wedijverden in volgzaam
heid.
Hoe werd van de verschillende Statenvergaderin
gen, die zich zo lang in hun republikeinse zelfstan
digheid vermeid hadden, dat bukken voor de Prins
verkregen? Door schrikaanjaging, door gebruik
making van volksopwinding en onrust, die bij de
verheffing in Mei '47 al tot uiting gekomen maar
die daardoor geenszins bevredigd waren. Anderhalf
of twee jaar lang bleef het gisten. Het valt niet te
ontkennen dat de Prins en zijn vrienden daar- handig
partij van wisten te trekken om de tegenstribbelende
regenten tot onderwerping te brengen. Maar waar
het hèm althans (onder zijn vrienden onderscheidde
Bentinck zich door een scherper blik) ten enemale
aan ontbrak, dat was aan het inzicht dat de ge-
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meente hem aan al die macht hielp, opdat hij ze
gebruiken zou voor dieper gaande hervormingen,
hervormingen die niet enkel de nationale macht der
regenten aan de zijne ondergeschikt maken, maar die
hun plaatselijke macht ten voordele van de burgerij
beknotten zouden.
Zijn lankmoedigheid tegenover de klasse die hem
zo lang buiten het bewind gehouden had, neen, zijn
klaarblijkelijk gevoel van solidariteit met haar, doet
op het eerste gezicht vreemd aan. Maar dat leed was
geleden, en er waren in de ridderschappen en in de
vroedschappen van de meeste steden, in Holland en
elders, behalve enkele traditionele Prinsgezinde
families (meest door Willem III erin gebracht),
mannen genoeg die door vertoon van eerbied en ge
dweeheid dat verleden zochten goed te maken. De
Stadhouder was er nu eenmaal weer, en hij vertegen
woordigde een macht van belang. Hij en de regenten
erkenden in elkaar feitelijk gezag. De verheffing had
meteen een eind gemaakt aan de eigenmachtige magi
straatsbestelling, behalve te Amsterdam weliswaar;
overal elders sprak de Stadhouder weer mee. In de
strijd óm de baantjes, die men zo lang onder elkaar
had uitgevochten, werd zijn invloed op benoemin
gen op eenmaal weer een factor, en een die terdege
meetelde. De bestaande „correspondenties” waren
daarmee meteen zoal niet ontzield, dan toch ver
zwakt. Als men ziet wat een Oranjeliefde heren
Staten plotseling aan den dag legden (en dat dus nog
vóór de wetsverzettingen waar het, naar wij zien
zullen, in het najaar van '48 toch toe kwam), hoe
zij bedelden om des Stadhouders gunst als er een
begeerlijk ambt openviel (of als de bezitter nog
maar zwaar ziek was . . .), dan begrijpt men beter
hoe de Prins en de Prinses (zij oefende juist hier veel
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invloed) Bentinck’s waarschuwingen in de wind
konden slaan en in plaats van de burgerij wezenlijk
•voldoening te geven met hervormingen die de oli
garchie ontstemd maar tegelijk ontzenuwd zouden
hebben, zich verbeeldden dat er met die mensen best
te regeren viel.
Gebruikt, maar niet tot haar doel gevoerd — dat
spel liet zich met de volksbeweging in 1747 en '48
te gemakkelijker spelen, omdat zij in bezinning en
samenhang droevig tekortschoot. Er heerste een
driftige stemming, die licht tegen de regentenheer
schappij uitsloeg. Hiervóór is genoeg gezegd over de
ergernis die de overal Voorkomende misbruiken
wekten. Voeg daarbij het nationale gevaar door de
oorlog met Frankrijk en de opwinding door de
Orangistische restauratie zelf teweeggebracht, en het
De lagere bevolking (schreef hij) leeft van boekweit: de
smaak van brood zijn zij vergeten.

En nu was er weer slapte. Evenals dertig jaar
vroeger, na de vorige oorlog, zuchtte en jammerde
iedereen over werkeloosheid en stilstand van zaken
wordt duidelijk dat de heren moeilijke ogenblikkenbeleven moesten. Maar er kwam nog iets bij, name
lijk de economische nood als gevolg van de onder
gang der nieuwe industrieën, van de oorlog met zijn
verzwaring van lasten en onderbreking van handels
betrekkingen, en van de almaar aanhoudende ziekten
onder het vee. De duurte van eerste levensbehoeften
veroorzaakt door het stelsel van indirecte belastin
gen was alleen in tijden van volop werk voor de
arbeidersbevolking te verdragen. Zij leefde steeds aan
de rand van gebrek. In 1740 bijvoorbeeld was er een
schaarste van graan geweest, die zoals Trevor rap
porteerde, hongeroproeren ten gevolge had.
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en voelde de druk der belastingen zoveel te
zwaarder.
De onlusten van 1747 en '48 werden gewoonlijk
aangevangen door „het gepeupel”, „het grauw”,
„het gemeen” (om met de tijdgenoten te spreken).
Maar de stand der bezitlozen beschikte in ’t geheel
over geen' politiek constructie-vermogen. Gevaar
voor de positie der oligarchie kon alleen van „de
burgerij” uitgaan, dat wil zeggen van de brede mid
denstand tussen de regentenfamilies en de massa. Die
stand bezat nog een organisatie welke misschien
voor politieke ontwikkeling vatbaar was, de burger
wacht; weldra doken plannen op — en die wat
meer betekenden dan de loutere opwellingen van
1672 of van na de vrede van Utrecht*) — om de
burgerij daardoor enige medezeggenschap te ver
schaffen. Maar zelfs afgezien daarvan, die schutters
vendels waren de enige macht waarmee in de Neder
landse steden de orde bewaard kon worden; behalve
in grensvestingen zoals Arnhem lag er geen garni
zoen in de steden en men kwam tot het gebruik van
troepen in binnenlandse troebelen hoogst ongaarne.
In de regel moesten de burgers even weinig hebben
als de regenten van het woest bedrijf van ruiten in
gooien en plunderen, ook al ging het onder „Oranje
bovens” ; maar zij kookten nu zelf van zo’n veront
waardiging en ongeduld, dat zij soms nauwelijks
tegen de daders in het geweer te brengen waren.
Toch, als het er op aan kwam, deden zij ook nu hun
plicht, schoten er zelfs onder met de „snaphanen”,
die een mensenleeftijd achtereen voor niets anders
dan eresalvo’s gebruikt waren (want „schieten van
burgers op burgers” werd als iets heel ergs gevoeld
) Vgl. deel II, blz. 559 en hiervóór, blz. 328 vlg.

PLUNDERING VAN EEN PACHTERSWONING TE AMSTER
DAM. JUNI 1748.
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en kwam zelden voor). Wat de regenten wezenlijk
schrik inboezemde, waren in ieder geval niet zozeer
wilde opstootjes als bewegingen onder de in de
burgercompagnieën georganiseerde burgerij, bewe
gingen waarachter dan zeker het bezitloze grauw
opstuwde.
Ook in die burgerbewegingen zaten echter grote
zwakheden. Die brede middenstand waarvan ik
sprak, stelde zich nooit als een eenheid tegenover de
regenten. De meer bemiddelden voelden zich in
tegendeel nader aan hen dan aan de kleine burger.
De burgerbewegingen van '47 en '48 waren in het
algemeen gesproken bewegingen van de kleine man.
Hun kracht lag voor een goed deel in de omstandig
heid dat de beter gesitueerde burgers zich al lang uit
de actieve schutterdienst plachten vrij te kopen; zij
vervulden naast regenten en regentenzonen nog wel
officiersposten, maar de eigenlijke wapendienst werd
door de kleine luiden verricht. Zo kwam het ook
dat het gebrek aan kapitaalkracht, aan maatschappe
lijk aanzien en zelfs aan intellectuele bekwaamheid
zich bij de bewegingen te zeer deed gevoelen dan dat
zij zonder de hulp en leiding van de Prins van
Oranje ooit veel vermocht zouden hebben. In Fries
land en Groningen hadden de regeerders bovendien
te rekenen met de boeren, die daar immers vanouds
een aandeel in de politieke macht (hoezeer beknib
beld) en dus meer zelfgevoel dan in de andere ge
westen bezaten. Het zelfstandig kunnen van de
bevolkingen daar tegenover de oligarchie lijkt ook
inderdaad groter geweest te zijn. Maar nog een
zwakheid van de bewegingen in hun geheel beichouwd is hun plaatselijk, ten hoogste gewestelijk
karakter. Dat bewijst niet alleen een achterstand in
ie politieke opvoeding der deelnemers en aanvoer-.
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ders (bij de inrichting van de Republiek en de tradi
ties van het politiek leven was die trouwens onver
mijdelijk) , het maakte het de Prins ook mogelijk de
verschillende bewegingen afzonderlijk naar welge
vallen aan te moedigen of neer te slaan.
Eén hervorming was aanstonds onder de auspi
ciën van de nieuwe Stadhouder ter hand genomen:
overal werd druk geoefend op de stadsregeringen in
Holland om de inkomsten uit de posterijen niet meer
ten profijte van regenten en regentenzonen te ge
bruiken maar aan ,,het gemene land”, dat wil zeg
gen aan de provincie, over te dragen. Dat ging vrij
vlot, alleen wenste de Amsterdamse regering ze voor
de stadskas te behouden. In September vielen de
eerste relletjes voor, in verband met het verlies van
Bergen-op-Zoom. De zinneloze aanvallen op katho
lieke huizen geven een denkbeeld van het onverstand
der menigte, maar het ontbrak niet aan schrandere
koppen, die de opwinding een politiek doel wisten te
geven. Dat was dan hoofdzakelijk de erfelijkheidsverklaring, maar daarmee gepaard ging in verschei
den steden, en vooral te Rotterdam, een poging om
meteen nog een van de ergste, of althans voor de
kleine man hinderlijkste, regeringsmisbruiken afge
schaft te krijgen: de vrije begeving van stadsambten
door burgemeesteren.
Wat de Rotterdamse burgers ervoor in de plaats
wilden stellen, geeft al dadelijk geen hoge dunk van
hun politieke bekwaamheid — ofschoon men be
denken moet dat zulk een regeling te Antwerpen en
in andere Zuid-Nederlandse steden inderdaad be
stond —: zij wilden de ambten in het openbaar
laten verkopen; zij voegden er nog aan toe: alleen
aan leden van de hervormde kerk! Nu is het de
moeite waard op te merken, hoe die beweging eerst
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door de vertrouwensmannen van het hof te Rotter
dam aangevuurd werd, om dan plotseling, toen de
Rotterdamse regering voldoende murw bleek, door
de Stadhouder zelf als ongepast onderdrukt te wor
den: de Rotterdamse en alle andere stadsregeringen
herademden en stemden in de Staten van Holland
vóór de erfelijkheidsverklaring en tegelijk voor een
uitermate tamme resolutie, waarbij de meest onver
dedigbare praktijken bij het begeven van stadsamb
ten verboden werden: maar de magistraat bleef be
geven. Reeds toen, in het najaar van 1747, rukten
teleurgestelde burgers hun oranjecocarden af en
riepen „Oranje onder!”
Maar ondertussen ging de beweging verder het
land door. In Gelderland voelden de Staten, waarin
maar een minderheid wezenlijk zin in erfelijkheid en
regeringsreglement had, zich bedreigd door de Arn
hemse burgerij, in nieuwe Oranjecompagnieën ge
organiseerd. De Prins ontzegde de heren de steun
van het garnizoen waar zij om smeekten, maar toen
zij dus gezwicht waren, en de Prins in Gelderland
stadhouder metterdaad, werd de burgers spoedig be
duid dat zij naar huis mochten gaan en zelfs
vanouds Oranjegezinde regenten klaagden bitter,
dat de Prins Gelderland regeerde met de oude kliek.
In Friesland en Groningen hielden de regenten
zich langer schrap. De uitbarsting kwam daar in
Maart 1748, toen de gemoederen bewogen waren
door vreugde over de geboorte van een erfprins en
angst over het lot van Maastricht, en was zoveel te
heviger. Hier begonnen de aanvallen op de belasting
pachters en hun kantoren, die iets later naar Holland
oversloegen. Maar bij baldadigheid bleef het aller
minst. Integendeel werd hier aan Holland nog een
ander voorbeeld gesteld, namelijk dat van de orde-
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lijke verkiezing, in de steden en op. het platteland,
van gecommitteerden die uit naam van de burgers
en boeren, niet van steden of districten alleen, maar
weldra van de ganse twee gewesten, aan de regeer
ders, aan de Statenvergaderingen te Groningen en te
Leeuwarden dus, verlanglijsten van hervormingen
aanboden. De erfelijkheid en onbeperkte macht van
de Stadhouder stonden nummer één, maar dan
volgden tientallen van „punten”, die niet alleen op
ruiming hielden onder oligarchische misbruiken,
maar die het toezicht van de burgers vooral op
financiële zaken tot een geregelde instelling maken
moesten. Ook hier dwong Willem IV de regenten
tot capituleren door de troepen uit Groningen weg
te roepen. Maar aan wie capituleerden zij ? niet aan
hun burgers, maar aan hem. Wel waren de ge
wapende burgers met hun gecommitteerden een tijd
lang baas in het Noorden, en de Staten van de twee
provincies „consenteerden” alles wat'zij maar vroe
gen ; maar steeds onder voorbehoud van de goed
keuring van de Stadhouder; en zij waren toen al
rechtstreeks met deze in verbinding en wisten dat,
nu zij hem gegeven hadden wat hij wenste, zij op
zijn bescherming tegen de nieuwe democratie konden
rekenen. Weldra kwamen de troepen Friesland be
zetten, en het rijk van de gecommitteerden was uit.
Er zijn er die beweren (zo schreef Fagel met ontzetting),
dat de soevereiniteit in de boezem van het volk teruggekeerd
is en die de Prins niet als meer dan een particulier persoon
erkennen.

Als de volksbeweging zulke banen opging, von
den Oranje en de regenten zich onvermijdelijk
samen. De regenten zagen in de Stadhouder op een
maal hun toeverlaat, en hij had nooit anders gewild
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dan met hen regeren. Het is kenmerkend voor de
Friese beweging, dat de Mennisten er in op de voor
grond traden, die sedert de zaak Stinstra de Stad
houder geen al te goed hart kunnen hebben toege
dragen. In Holland zagen wij te Rotterdam en
zullen wij te Leiden tekenen zien, dat daar de tradi
tionele samenhang van gereformeerde orthodoxie,
Oranjegezindheid en democratisch streven nog
levendig was: de teleurstelling deed er ook daar scha
aan, maar reeds nu kan men ook in Holland wel
zien dat de democratische beweging zich van het
verband met de gereformeerde kerk los maakt: de
predikanten houden er zich overal buiten, te Am
sterdam wordt van geen kerkelijke zaken gerept, te
Haarlem doen straks zelfs katholieken mee.
De Friese zaken hadden net hun crisis bereikt —
in Augustus-September 1748, — dat wil zeggen
de troepen werden juist naar Harlingen gezonden,
toen in Holland Amsterdam in rep en roer raakte.
Al eerder waren de pachtersoproeren, ook op
Fries-Gronings voorbeeld, uitgebroken. Dat was
plotseling in Juni een opschudding die de maat
schappij zelf scheen te bedreigen; de hevigheid'over
viel het hof zogoed als de stadsregeringen. Dagen
lang waren grote steden als Haarlem, Leiden, Am
sterdam in de handen van plunderbenden, terwijl de
burgers geen vinger wilden uitsteken om de gehate
pachters te hulp te komen. De regeringen van de
twee industriesteden, waar de werkeloosheid extramoeilijke omstandigheden schiep, verloren hun bezinnig zo volledig, dat zij de pacht niet alleen, maar
de accijnzen zelf, om het volk tot bedaren te bren
gen afschaften. Krachtig traden de Staten van Hol
land, in overleg met de Stadhouder, tegen een maat
regel die hun soeverein gezag te na kwam op. In

PANIEK OP DE DAM BIJ DE TERECHTSTELLING VAN TWEE PLUNDERAARS.
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Amsterdam begonnen de schutters gehoor te geven
aan de bezweringen van hun regenten-offideren; een
reactie vertoonde zich tegen de bandeloosheid, er
werd geschoten op plunderaars, twee werden ge
vangengenomen en op de Dam opgehangen. (Daarbij
gebeurde toen trouwens een betreurenswaardig onge
val: op een gegeven ogenblik schoten de schutters in
de lucht om de opdringende menigte te bedwingen,
en zo’n paniek ontstond dat er tientallen mensen te
water raakten en verdronken; dat liet het feit onver
anderd, dat van het grauw niets meer te vrezen viel.)
Maar net toen kwam de Prins, die twee dagen
tevoren goedgevonden had dat de Staten van Hol
land de regering van Haarlem tot de orde zouden
roepen, met het voorstel in hun midden om de ver
pachting en de accijnzen af te schaffen en zo spoedig
mogelijk andere belastingen, een hoofdgeld bijvoor
beeld, daarvoor in de plaats te stellen. Het spreekt
vanzelf dat het denkbeeld om de accijnzen te ver
vangen door een directe belasting nog belangrijker
was dan een verandering in het stelsel van heffing.
Met het voorstel van een hoofdgeld wierp de Prins
zich op tot de kampioen der kleine luiden. Inder
daad verzette het eigenbelang van de gegoeden,
onverschillig of zij tot de Staatse dan wel tót de
Prinsgezinde partij behoorden, er zich aanstonds
tegen.
Maar voor het ogenblik trof nog het meest de
grilligheid en overhaasting van ’s Prinsen beleid:
nog vóór nieuwe voorziening was getroffen, werd
de inning van alle accijnzen eenvoudig stopgezet:
de Staten konden natuurlijk de strijd voor de orde
niet volhouden, als de Stadhouder hun begaf, of
schoon zij er het hunne van dachten; ook Bentinck
trouwens was hevig ontsticht. Een heilloze verwar-
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ring werd in de financiën van Holland geschapen,
en dat terwijl te Aken enkel nog maar de preliminairen getekend waren; met moeite werd voorlopig,
terwijl over het nieuwe systeem de Prins met de hoge
ambtenaren overleg zou plegen, om het onmiddellijk
gat te dichten een heel ruwe en bezwaarlijke schat
ting ingevoerd. Gans de wijze van behandeling door
de Prins gaf reden om te betwijfelen, of hij de man
wel was om voor die ontzaglijk belangrijke hervor
ming niet slechts van de verpachting, maar van het
accijnzenstelsel zelf, voet bij stuk te houden. Vóór
dat daarin een beslissing viel, ontwikkelde zich dan
de crisis in Amsterdam, en reeds daarin speelde de
Prins een rol die hem voorgoed bij de hervormings
gezinde burgerij discrediteren zou.
Burgemeesteren hadden te Amsterdam bij de
woelingen van September 1747 en van Juni 1748
de burgerwacht beter dan in veel andere plaatsen
weten te leiden. In Augustus 1748 ontsnapte zij aan
hun gezag.
Een groepje burgers had de hoofden bij elkaar ge
stoken om een beweging naar het voorbeeld van de
Friese gecommitteerden op touw te zetten; ’t waren
een makelaar, Martini, een chirurgijn, Boekelman,
diens zwager Van Gimnig, een patroontekenaar
(geen Amsterdammer eigenlijk, maar Haarlemmer);
zij schijnen in verband gestaan te hebben met een
Frans publicist, Rousset de Missy; nog verscheiden
Fransen of zoons van Fransen behoorden tot de
kring, 9 Augustus namen deze mensen de grote zaal
op de Kloveniersdoelen in bezit en riepen er de bur
gers bijeen om hun voor te stellen in de zestig wijken
van de burgerwachtorganisatie, door ,, wakende
burgers” en contribuanten beide, gecommitteerden te
kiezen ten einde met de stadsregering over grieven

de vergadering op de kloveniersdoelen.
(Let op de I7e-eeuwse schuttersstukken aan de wanden; de Nachtwacht hing er niet meer.)
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te handelen. Van Gimnig trad als redenaar van de
groep op, hetgeen zeggen wil, dat hij met een mach
tig stemgeluid een ongelooflijk gezwollen „aan
spraak” voorlas, die niets dan algemeenheden be
vatte over de verloren welvaart van de Republiek en
de zegenrijke voortreffelijkheid van de Prins van
Oranje.
Maar er drongen meteen mededingers naar voren
die in heel wat nader betrekking tot de Prins van
Oranje stonden, en die een tegenvoorstel in discussie
brachten om enkel enige bepaalde (en zeer beschei
den) verzoeken aan de stadsregering te doen. De
man die deze tegenbeweging aan de gang bracht,
was een Rotterdammer, Lourens van der Meer, een
koekebakker, die al meer dan een jaar lang in over
leg met de kopstukken der Oranjepartij te Rotter
dam de volksbeweging daar had zoeken te leiden,
stuwende of remmende al naar het uitkwam, en die
nu, op waarschuwingen dat er te Amsterdam iets
broeide, door de Prinses zelf naar die stad gezonden
was om er hetzelfde spel te spelen. Hij vertoonde
zich niet op de Doelen, maar schoof daar als leiderin-naam naar voren een figuur die burgemeesteren
bij vorige gelegenheden al over volkswensen onder
houden had, de porceleinkoopman Raap, een wel
menend warhoofd. Het eigenlijk doel was de stads
regering te redden, welke de andere partij (zo meen
de Van der Meer) met haar gecommitteerden „het
onderste boven” wilde keren.
Zo gemakkelijk ging dat echter niet. Raap kon
een tijdlang in de ogen der menigte de grote man
schijnen, juist door die verbinding met het hof,
welke hij druk adverteerde. Als hij door Prins en
Prinses op het Huis ten Bos ontvangen was, soms
met een paar aanhangers, kwam hij in een met

PRENTJE ONDER HET DOOR RAAP OPGESTELDE EN TER ONDERTEKENING VERSPREIDE
VERZOEK (DE ACHT ARTIKELEN).
(Het onderschrift is door Jan de Boer op het in zijn dagboek (K.B.) bewaard exemplaar geschreven.)
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oranje versierd rijtuig terug, stak de oranjevlag uit,
en verkondigde de goedgezindheid van zijn hoge
beschermers. Maar dat was zo lang als het breed
was: veel goede regentsgezinden beangstte die aan
moediging van een burgerbeweging door de Stad
houder, zonder dat zij tussen Raap en Van Gimnig
veel onderscheid maakten, en inderdaad — had de
Prins zijn werktuigen wel in de hand? Op de Doe
len kwamen dag in dag uit woelige vergaderingen
bijeen, om wier gunst niet te verliezen Raap, zonder
dat Van der Meer er iets tegen doen kon, al verder
in Van Gimnig's richting gaan moest. Zo hevig
werd de spanning, dat er eindelijk niets anders
scheen op te zitten dan dat de Prins zelf de orde
kwam herstellen. Terwijl de zwakke man, ofschoon
geprest door Bentinck, nog treuzelde, kondigde Van
der Meer te Amsterdam om onheilen te voorkomen
zijn komst vast aan. Bentinck kwam nog vooraf om
van de dodelijk ontstelde burgemeesters zowel als
van de op de Doelen vergaderde burgers de belofte
te ontvangen, dat men zich aan 's Prinsen beslissin
gen onderwerpen zou.
Maar Raap was de toestand al lang niet meester
meer en toen de Prins eindelijk kwam, 2 September,
waren de verkiezingen van gecommitteerden, die hij
had zullen beletten, in volle gang; de burgerwacht
was al zo zeer aan het beleid der stadsregering ont
snapt, dat zij zelfs voor de ontvangst van de vorste
lijke bezoeker niet meer onder de wapenen te bren
gen was: aan de poort werd de Prins opgewacht
door de reeds verkozen burgergecommitteerden en
de gewapende scheepstimmerlieden van „de eilan
den”, de zogenaamde Bijltjes, een goed georganiseer
de groep van geschoolde werklieden, die de leiding
van de burgers aanvaardden en hun zo nodig de

INT/DCHT VAN DE PRINS TE AMSTERDAM, 2 SEPT. 1748.
(Voorop gaan de burgergecommitteerden.)
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sterke hand leenden. Op het Herenlogement, waar
hij zijn intrek nam, werd de Prins verwelkomd door
de bleke burgemeesters. Zijn taak werd het nu tussen
hen en de klagende burgerij te bemiddelen en als
vertegenwoordigers van die burgerij erkende hij,
onder invloed naar het schijnt van Bentinck, Van
Gimnig en vijf andere woordvoerders van de ge
committeerden: ’t was ’s Prinsen erkenning die de
laatste aarzeling overwon en ten slotte elke van de
zestig wijken twee gecommitteerden kiezen deed.
Levendig was de ergernis van Van der Meer en
Raap, die nu tot samenwerking met hun mede
dingers gedwongen werden. De Prins raadpleegde
de Rotterdamse koekebakker nog wel dagelijks,
maar ondertussen ging hij nu van Van Gimnig en
de andere ,.gedeputeerden” der gecommitteerden
grieven en aanklachten en verlangens in ontvangst
nemen.
Betekende deze aanmoediging van de extreme —
of eigenlijk moet men zeggen: van de echte —
volkspartij, dat de Prins van plan was haar pro
gramma uit te voeren ? Geenszins. Drie hoofdpunten
bevatte dat programma: afzetting van de regenten,
die het vertrouwen der burgerij onherstelbaar ver
loren heetten te hebben: instelling van „een vrije
krijgsraad”, dat wil zeggen van een officierscorps
van de burgerwacht dat geheel vrij van de stads
regering staan zou; eindelijk dat in het vervolg
vroedschappen verkozen zouden worden, niet meer
zoals tot nog' toe door coöptatie, maar door die
„vrije” burgerkapiteins bijgestaan door een gecom
mitteerde uit de aanzienlijksten van elke wijk. Zo
weinig voelde de Prins voor dit alles, dat hij zelfs
niet dan schoorvoetend tot het eerste overging. Op
de Doelen, waar de gedeputeerden der gecommit-
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teerden niets wisten te berichten over de krachtige
beslissingen die iedereen van het Herenlogement ver
wachtte, rees weldra groot gemor toen men de Prins
vriendschappelijk met de gehate burgemeesters zag
omgaan.
Maar voor een wetsverzetting waren er ten slotte
de precedenten van 1618 en 1672 en de 6de Sep
tember ging Willem IV daartoe over. Hij kon de
oude burgemeester Corver zijn ontslag niet zonder
tranen meedelen en ging over het algemeen zo con
servatief mogelijk te werk: onder de zeventien
nieuwe vroedschappen (van de zes en dertig) waren
wel een aantal nieuwe mannen, uit de rijkste koopmanskringen buiten de oude oligarchie; maar de
nieuwe burgemeesters waren allen van het oude slag
en hun namen wekten bij de leiders op de Doelen
ontsteltenis en woede.
Heel wat erger werd het echter nog, toen de Prins
bleek te menen dat hij nu genoeg voor de burgerij
gedaan had. Aan het begin van de tweede week van
zijn verblijf ontstond er op de Doelen een wezen
lijk gevaarlijke stemming. ,,De vrije krijgsraad"
werd de leus die de woelige menigte daar en heel
Amsterdam in beweging bracht. Raap en de zijnen,
wier heimelijke betrekkingen met het hof in de gaten
liepen, moesten zich van de Doelen terugtrekken.
Overal werden wijkvergaderingen gehouden, die nu
bijna zonder tegenspraak in handen van de „Doelis
ten” waren en de eis van een vrije krijgsraad steun
den. Dat denkbeeld, dat bij volksberoeringen reeds
veel vroeger zo vaak naar voren gekomen was, kreeg
op de publieke opinie gemakkelijker vat dan dat van
medewerking aan de verkiezing der stadsregering.
Men kwam er niet licht toe de stadsregering in haar
overgeleverde constitutie aan te tasten, men wilde
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zijn eigen college van burgerofficieren hebben dat
tegenover haar zou kunnen zijn; een dualisme dat
dertig jaar tevoren ook het Rotterdamse wijkburgemeesterplan gekenmerkt had en dat ik als een blijk
van de onbedrevenheid der democratische beweging
beschreef. Hoe dat zij, op de vrije krijgsraad zetten
de Amsterdammers hun zinnen.
Deputaties kwamen bij de Prins om hem voor
te houden, hoe geen bevrediging mogelijk was zon
der inwilliging van die eis, en zij lieten zich niet
bedaren doop zijn herinnering dat hem het onvoor
waardelijk scheidsrechterschap opgedragen was. In
de nacht van 9 op 10 September werden een paar
opgewonden burgerwachten na een redekaveling met
de wacht van het Herenlogement in ’s Prinsen
slaapkamer toegelaten en spraken hem, terwijl hij
in bed opzat, „heel fel en ongebonden” toe (zo be
schreef hij het zelf aan zijn vrouw).
Diep geschokt hield de Prins de volgende dag
urenlange conferenties met zijn hovelingen, met Van
der Meer, met de nieuwe burgemeesters, waaruit
eindelijk een proclamatie te voorschijn kwam, die op
de Doelen met uitbundig gejuich als een volledige
overwinning begroet werd. De term „vrije krijgs
raad” kwam er in voor; overal togen de wijkver
gaderingen aan het kiezen. Maar inderdaad was het
een uitermate dubbelzinnig stuk en al werd te Am
sterdam de krijgsraad vernieuwd en van regenten
gezuiverd, er was geen sprake van, dat hij een
wezenlijk onafhankelijk lichaam tegenover de stads
regering geworden zou zijn.
Dat zagen op het eerste ogenblik alleen de leiders.
De menigte begon vermoeid te raken van de dagen
lange, ja wekenlange opschudding. Het heftige ge
schetter op de Doelen had de welgestelde burgers
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van den beginne af tegengestaan. Nu trad er, begun
stigd door de taktiek van de Prins, een al scherper
reactie in. De eis van burger-medewerking aan de
vroedschapsverkiezing was in het geraas vergeten.
De verwarring die de onduidelijke beschikking om
trent de'vrije krijgsraad veroorzaakte, won ook nog
tijd voor de zich herstellende conservatieven. Toen
de Prins eindelijk, na veertien dagen op het Heren
logement vertoefd te hebben, Amsterdam verliet,
deden de nieuwe burgemeesters en vroedschappen en
nieuwe burgerofficieren hem onder groot vertoon
van geestdrift uitgeleide. Van Gimnig mocht nog een
van dankbaarheid en eerbied daverende rede tot hem
houden — met hoeveel angst en twijfel in het
gemoed ?
Terwijl in ieder geval de gecommitteerden, de
Bijltjes, de hele burgerij op de been waren om de
Prins vaarwel toe te roepen, werd op de lege Dam
een nieuwe proclamatie afgelezen (opgesteld in over
leg met burgemeesteren), waarin de Stadhouder zijn
eigen beschikking omtrent de vrije krijgsraad van
een paar dagen vroeger op een voor de „vrijheid”
ervan alleszins ongunstige wijze interpreteerde, de
raad uitdrukkelijk onder het gezag van de stads
regering stellende, terwijl hij bovendien de gecom
mitteerden op een uiterst straffe toon vermaande
hun vergaderingen na te laten; het geheel doorspekt
met berispingen aan „kwade geïntentioneerden”
wegens hun „kwade praktijken” en „misleiding van
de goede burgerije” en uitlopende op een bedreiging
met exemplaire straf. De Prins, die tot het laatst toe
de hulde van de gecommitteerden en van de Bijltjes
had aanvaard, die beminnelijk gebleven was ook als
hij vermaand had, die overigens in weerwil van ver
maningen, na eerst de beweging roekeloos aange-
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moedigd te hebben, voor iedere krachtig voorge
dragen eis gezwicht was, vond de moed om te wei
geren en om een forse toon aan te slaan, zodra hij
de Amsterdammers niet meer in het gezicht zou
behoeven te zien.
Hij had vóór zijn vertrek een regeling met de
nieuwe burgemeesters getroffen, waarbij die hem be
loofden zijn „recommandatie” te zullen aannemen
bij de jaarlijkse magistraatsverkiezingen voor twee
van de drie nieuwe burgemeesters en voor twee van
de zeven schepenen. Daarmee meende Willem IV de
onafhankelijkheid van de Amsterdamse stadsrege
ring gebroken te hebben en van haar volgzaamheid
in de toekomst zo zeker te kunnen zijn, dat hij de
volksbeweging, al tooide die zich ook met zijn
naam, aan haar opofferde. Want daarop kwam het
neer. De ongelukkige Doelisten voelden zich ver
raden en hun tegenstanders triomfeerden. Maar wat
een misrekening was het te denken, dat enige per
soonsverandering, het wegsnoeien van een paar van
de meest in het oog lopende misbruiken — poste
rijen, ambren —, en een mondelinge belofte genoeg
zouden zijn om de regentenheerschappij aan Oranje
te onderwerpen! Te minder kans'was daarop, juist
omdat de volksbeweging afgestoten was en nu
hulpeloos rondtastte. Ongehinderd konden de regen
ten wraak nemen op de Doelisten voor wie zij een
ogenblik gebeefd hadden. De menigte beschouwde
die verongelukte politici, door hun eigen patroon
verloochend, met een mengeling van spot en afkeer,
en dat verhoogde ook het aanzien van die patroon
niet. Een spotprent die de Doelisten-leiders aan de
galg vertoonde, vergat ook het vaandel niet dat bij
de intocht op 2 September vooruitgedragen was:
„Oranje’s Vrijheid” las men erop, een smaad die de

LOON

na

JvOey uit, Roey uit het-boos'gefUgt;Maakt Galgen voor die Guyten:
Knolliften hebben ’t Rcgr verkragt ;
Men hangt die Schelmen buyten,
Wat zyn u Heereti en utv Raed ,
Die gy hef* doen bedanken Y
Zyn dat die geen die ’t verraad,
Bdfooter» in haar banken;
1S»een, neen, ’t zyn ccrlyke Lién,
En vee dié ’t anders zeggen:
Zyn Hoogheid heeft het zelfs gezien,
Men kan ’t isk t wederleggen:
Leeft dog de Publicatie maar,
Die zal ’t uw allés Loeren:
Die zegt het, en.die toont ook klaar,
Hoe dar men êraave Heereiij
Met dwang van Amftels Kullens ükt,
Om dat zy ’t Regt verftonden:
Dies is ’t 6iöt’f flegt Regeeren niet,
Zoo ais verdoemde monden ■

VERDIFNST.

Uitbraaken durfde, dog zy zyn,
Nog niet beloond na werken:
Men zal Raap, Hteyfer en Cb&yn,
En G/mt/ijf nog wel merken;
De nieuwe Burgervaders die
Zyn onderrigt van zaken,
En kennen de "Advocaat wel wie,
D’Artikeis heeft gaan maken;
Zy zyn haar alle wel bekent,
Men zal ze ook wel vinden ,
Martim en die f Schorre Vént,
De Tiffer en zyn § Vrinden;
Men hangze voor elk een ten toon,
En geeftze geen genade;
Dat is gewis het regte loon,
Voor «I hun Gruwel daden.
* fé/icasa. f A. Bockelman. { P-wdkjat.

Tetmn la femlle vtm vtrit fo nfie.

SPOTPRENT TEGEN DE DOELISTEN.
(Voor het vaandel vgl. de afbeelding op blz. 536.)
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Prins zo hoog opnam, dat hij de Amsterdamse
schout, die zich bij het opsporen van de daders slap
betoond had, afgezet wist te krijgen. Dat belette niet
dat de weifelingen en tegenstrijdigheden van Wil
lem IV s politiek te Amsterdam scherp beoordeeld
werden. Zijn aanzien was er verspeeld.
En ondertussen had hij ook elders beslissingen
moeten nemen en nog meer overwinningen behaald,
welker voosheid in de toekomst blijken zou. Het
Amsterdamse voorbeeld had de burgers van Leiden
en Haarlem gaande gemaakt. In Leiden kregen
burgergecommitteerden de stad veel vollediger in
handen dan ooit te Amsterdam. Vertegenwoordigd
door tien „sprekers”, gesteund door een talrijk fabrieksproletariaat, vroegen de burgers de Stadhouder
om een nieuwe regering; zij vroegen ook om meer
Voetiaanse predikanten en om openbare verant
woording van de stadsfinanciën. Willem IV kwam
niet zelf, maar zond commissarissen. De hulpeloze
regering stelde haar zetels ter beschikking, maar
werd op een paar heren na herbenoemd; op de
vérdere eisen der burgerij, met name op de twee ge
noemde, werd bot afwijzend beschikt. Dat was olie
op het vuur: de Tienmannen weigerden af te tre
den: tegenover de wettige regering op het stadhuis
zetelde een ware volksregering op de Doelen. 16 No
vember drongen de soldaten van de Prins de stad
binnen. Een paar van de „sprekers” werden naar
Den Haag gevoerd en tot gevangenisstraffen veroor
deeld. De herstelde regering moest door een blijvend
garnizoen beschermd worden.
Overal begrepen nu de stadsregeringen dat zij het
veiligst deden met zich aan een wetsverzetting te
onderwerpen, ’t Was een bitter besluit,' maar men
had waarlijk van de Prins niet veel te vrezen en de

LEIDEN BIJ VERRASSING BEZET.

TELEURSTELLING DER HERVORMINGSGEZINDEN 545

meesten, die wel hoopten of wisten gespaard te
zullen blijven, beschouwden het als een uitkomst
om met opoffering ;van enige weinige collega’s in
rust en zekerheid op de oude voet hersteld te wor
den. Van stad tot stad reisden ’s Prinsen commis
sarissen Holland af; over ’t geheel werden telkens
maar weinig heren ontslagen en in hun plaats kwa
men soortgenoten.
Hoe weinig de Prins in staat was ook met de zo
vernieuwde Staten van Holland een enigermate
doelvast democratisch beleid door te zetten, bleek
in de belangrijke zaak van de belastingen. In Juni
1748 had hij het initiatief genomen tot het voorstel
van een hoofdgeld x). Pas in Mei 1749 diende hij
een uitgewerkt plan in: hij had toen zijn eigen
denkbeeld al in de steek gelaten: de Staten kregen te
kiezen tussen dat en herstel van de accijnzen, en
natuurlijk kozen zij opgelucht het laatste; dat zij zo
juist een zuivering hadden ondergaan, maakte niet
het minste verschil. Maar bij de gemeente kreeg het
aanzien van de Prins door deze nieuwe capitulatie
nogmaals een erge schok: de regenten wentelden
gretig alle verantwoordelijkheid op hem af. De
Haarlemse burgers konden echter niet geloven, dat
hun geliefde Stadhouder die hervorming, waar juist
zij het jaar tevoren al zo warm voor gelopen waren,
verraden zou hebben. Een nieuwe gecommitteerden
beweging kwam op en gedeputeerden werden naar
Den Haag gezonden, waar zij echter zonder tot de
Prins te zijn toegelaten op de Gevangenpoort raak
ten. Ondertussen namen Zwitserse troepen Haarlem
bij verrassing in: de tweede stemhebbende stad van
Holland, die onder Willem IV’s stadhouderschap
met troepen in bedwang gehouden worden moest.
) Zie hiervóór, blz. 529.
Nederlandse Stam III 18
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Wel was hij ver van zijn volksgezindheid afge
dwaald! Alles wat er overbleef van de belasting
hervorming was, dat er collecteurs kwamen in plaats
van pachters. Dat was niet zonder betekenis; onder
andere stelde het de Prins in staat om een aantal van
hen die zich in 1748 te Amsterdam en elders in zijn
naam gecompromitteerd hadden, met baantjes
schadeloos te stellen.
In December 1748 was de Prins in persoon naar
Friesland gegaan om daar eindelijk de zaken, die
sedert de tussenkomst der troepen zwevende waren
gebleven, definitief te regelen; pas in November
1749 vond hij tijd voor Groningen. In beide pro
vincies deed hij een eerlijke poging om de misbrui
ken, die er bijvoorbeeld het stemrecht van de eigenerfden tot een lege vorm gemaakt hadden, uit te
roeien. Maar van een uitbreiding van de volks
invloed, van enig regelmatig burger-toezicht op de
financiën bijvoorbeeld, kwam ook daar niets in.
Wat uitgebreid werd, en dat geweldig, was ’s Prin
sen eigen macht als stadhouder. En ook hier weer,
evenals onder Willem III’s nu herstelde regerings
reglementen in Gelderland, Utrecht en Overijsel,
werd die uitbreiding gezocht in een opdrijven van
het recht van aanstelling. De regenten bleven een
bevoorrechte stand, in naam de dragers der soeverei
niteit; maar zij ontvingen al hun ambten uit de
handen des Stadhouders; hem naar de ogen zien
werd de voorwaarde tot een loopbaan, en van een
vernieuwing en verjonging door inniger contact met
plaatselijke burgerzin kon minder dan ooit sprake
zijn.
En dat was over ’t geheel genomen wat de „revo
lutie” opleverde: het oude stelsel werd gehandhaafd,
alleen was er een Oranjevlag op gehesen. In het oog
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lopende misbruiken waren voor het ogenblik zeker
verminderd. Vooral bij de begeving van ambten
moesten de heren oppassen: de resoluties van Hol
land gaven aanleiding tot een paar vervolgingen in
gevallen waar in weerwil van de zuiveringseed toch
uit de wedde een schatting aan de begever of zijn
nabestaanden betaald werd. Maar wat de grote poli
tieke kwestie betreft, de burgerij had geen mede
zeggenschap verkregen, alleen waren de regenten
geknecht door de Prins. Dat was waarlijk geen ver
betering. De contracten van correspondentie waren
overhoop geworpen, maar dat betekende voor de
regentenstand nog geen zedelijke wedergeboorte.
Kruipen voor de Stadhouder; de gunst zoeken van
een invloedrijk man in zijn omgeving, van Bentinck
of Wassenaar-Katwijk, of Grovestins, Onno Zwier
van Haren, De Back, of van hun vertrouwensman
ter plaatse, in iedere stad en in ieder gewest; mede
dingers verdacht maken van anti-stadhouderlijke
gezindheid of onoorbaar politiek geknoei waaraan
men zelf misschien even schuldig stond; dat werden
nu methoden om „zijn deel aan de koek” te krijgen.
Mits men maar goed stond met het hof of met des
Stadhouders agent of spion in zijn stad of gewest,
behoefde men zich van de burgers en hun privileges
zomin veel aan te trekken als vroeger.
De democratische beweging was in verwarring
uiteengevallen voorzover niét uiteengeslagen; maar
wat er nog van over was, zag onvermijdelijk niet
enkel meer in de oligarchie de tegenstander, niet
vooral in de oligarchie zelfs, want die was immers
niet wezenlijk verantwoordelijk meer, maar in de
Stadhouder. Voor de toekomst van het Oranjehuis
m zijn positie tegenover het Noord-Nederlandse
le staan (en daar maakte men wèl ernst mee) was
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volk was dat van noodlottige betekenis. De Stad
houder was nu de patroon, en werd in de ogen van
het publiek de vertegenwoordiger bij uitnemendheid,
van wat een stelsel van gekuip en persoonlijk privi
lege bleef; in ietwat andere vormen zeker dan voor
heen, maar niet minder onaangenaam en tèrugstotend. Niet heel de oligarchie had haar onafhanke
lijkheid in geboet. Vooral in Holland, vooral te
Amsterdam konden de regenten op den duur weer
afwijkende politieke inzichten doen gelden. Bij
voorkeur deden zij dat in de buitenlandse politiek
en de Engelse oriëntatie van de Oranjes werd nu
niet meer in wijde kring zo grif voor de ware natio
nale richting aanvaard als nog gedurende de Oosten
rijkse successie-oorlog. Integendeel, alle oppositie
vond toejuiching bij de burgers, wier onvermogen
tot zelfstandig politiek handelen in 1748 gebleken
was. Zo werd een verschuiving van partijen voor
bereid, die in de volheid der tijden tot nieuwe revo
luties, maar dan tegen Oranje, leiden zou.
Als men Willem IV’s beleid in die toekomstzware crisis schatten wil, moet men beginnen met in
te zien, dat de democratische beweging die zijn hulp
inriep, nog ver van rijp was. Vóór ik haar activi
teiten beschreef, gewaagde ik al van haar zwak
heden. Wat ik daarna uit haar programma’s in
zoveel artikelen naar voren gehaald heb (steeds
plaatselijke programma’s, het zij nog eens in her
innering gebracht, maar wel onderling na verwant),
geeft geen indruk van constructieve bekwaamheid,
— het meest misschien nog in Friesland en Gronin
gen. De eis van medewerking aan de verkiezing der
vroedschappen werd ternauwernood ernstig gesteld;
het dualisme van de regeling waarbij een „vrije
krijgsraad” naast de stadsmagistraat zou zijn komen
te staan (en daar maakte men wèl ernst mee) was 1)
1) Deze regel staat abusievelijk op pag. 547 onderaan.
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ver van gelukkig; ook boezemen de personen, vooral
te Amsterdam, weinig vertrouwen in, afgezien nog
van hun maatschappelijke en economische onmacht.
Het intellect schaarde zich aan de zijde der regenten;
in de Nederlandsche Jaarboeken kan men een zekere
intellectuele geringschatting voor de Doelisten
proeven.
Maar dat alles neemt niet weg dat er in de her
vormingsbeweging kostelijke elementen van poli
tieke zin zaten: het was een hoopvol teken, en het
verheft heel dat tijdvak dat voor het nageslacht zo
weinig aantrekkelijks heeft bezeten, dat zich in de
burgerij die belangstelling voor de openbare zaak,
dat bewustzijn van mee deel te hebben aan de ver
antwoordelijkheid, die herinnering aan goede Neder
landse tradities van zelfbestuur roerden. En dat had
van de Prins beter verdiend dan die weifelende, soms
haast' verraderlijke, op den duur volslagen afwij
zende behandeling. Zo het de beweging aan ervaring
en aan doorzicht ontbrak, een vorst die zelf de
nodige leidersgaven bezeten had, zou er waardevolle
krachten uit hebben kunnen losmaken voor een
herschepping van de Nederlandse staat en samen
leving. Maar zo’n leider was Willem IV niet. Was
er iemand zo in zijn omgeving? Bentinck was
althans een krachtige persoonlijkheid en een heldere
geest. Of hij de positieve mogelijkheden in de volks
beweging scherp onderscheidde, betwijfel ik, maar in
ieder geval besefte hij klaar, hoe nodig het was dat
de Prins haar niet van zich vervreemdde door de
regenten al te zeer voor te trekken. In Juli 1748 —
na de belastingoproeren, vóór de Doelistenbeweging
— had Bentinck (niet voor de eerste maal) de
ernstigste waarschuwingen tot de Prins en de Prinses
gericht.
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De grondslag van alle regering (zo had hij geschreven) is
het vertrouwen dat het volk stelt in de regeerders. Dat ver
trouwen is hier op dit ogenblik volslagen vernietigd. Iedereen
klaagt en alle klachten vallen op de Prins terug. De natie heeft
hem, de magistraten ten spijt, groter macht opgedragen dan
één van zijn voorzaten bezat, maar met de bedoeling dat hij
de heers- en hebzucht van die magistraten beteugelen zou. De
natie ziet, dat de Prins van die macht het gebruik niet maakt
dat zij verwacht had. Dezelfde lieden die de staat bijna te
gronde gericht hadden, zijn nog in dienst; ja zij en hun ver
wanten ontvangen gunsten van de Prins, soms zelfs op dezelfde
onbehoorlijke manier als onder de voorgaande. anarchie (bij
voorbeeld: een Amsterdams burgervendel geschonken aan een
kind, hetgeen veel aanstoot verwekt, en de Prins veel kwaad
gedaan heeft).

Dit stuk was gericht tot de Prinses. Maar haar
hoogste wijsheid was, dat het eigenbelang de mensen
regeert, en zij meende dus Bentinck’s kritiek (die
haar hevig prikkelde, te meer omdat hij ook haar
Friese vrienden Grovestins en Onno Zwier van
Haren niet ontzag) tot zwijgen te kunnen brengen
door hem de post van drossaart van Breda aan te
bieden, —• een aanbod dat Bentinck met waardig
heid afsloeg. Na enige maanden dwongen de ge
beurtenissen toen, zoals wij gezien hebben, tot de
wetsverzettingen. Maar dat veranderde niets aan de
geest der hofpolitiek. In April 1751 (Willem IV
had toen geen half jaar meer te leven) kon Bentinck
dus zijn klachten herhalen.
Men moet niet op het volk rekenen (schreef hg in een weer
voor de Prinses bestemde, sombere beschouwing); ik bedoel de
gezeten burgers, het lichaam yan de natie. Het zou verkeerd
zijn op dit punt de Prins of de Prinses te vleien. Men heeft de
tegenpartij (en hij doelt nu voornamelijk op de Amsterdamse
burgemeesters) zoveel tijd gegund en haar zoveel grond laten
winnen, de Prins zelf heeft de vijanden van hem en van zijn
huis zozeer versterkt, dat die partij met succes gewerkt heeft
om de gevoelens van genegenheid en instinctmatige vriend-
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schap die de natie voor de naam (Oranje) koesterde, te ver
stikken en uit te doven. Te Amsterdam is de' grote meerder
heid op de beurs en onder de burgers tegen de Prins. Dat is
ook het geval in de andere Hollandse steden.

Bentinck bevestigde slechts de eenvoudige waar
heid. De Amsterdammers die Willem IV in Mei '47
en nogmaals in September '48 met de grootste geest
drift ontvangen hadden en voor wie oranje de kleur
van nationale vreugde, en tegelijk van verzet tegen
drukkend regentenbestuur was, waren zo bekoeld,
dat alleen een koppig zonderling als Raap en een
paar van zijns gelijken nog notitie namen van ver
jaardagen in het vorstelijk huis. Toen in 1750 de
begrafenis plaats vond van een mandemaker uit de
Leidsestraat, die wegens zijn kwistig oranje-dragen
als ,,de oranje mandemaker” bekend had gestaan,
en s mans vrienden hem met die kleur de laatste eer
wilden bewijzen, dwong de saamgestroomde menigte
hen die versiering af te leggen; één bleef koppig en
„het gemeen” riep:
Kerel, doet het oranje weg, want het is nu geen mode
meer! . . .

Zo was dan de regentenoligarchie o ja enigermate
gezuiverd, maar bovenal in haar positie tegenover
de burgerijen versterkt. Niet in Amsterdam alleen,
maar in alle steden hadden de regenten nu een ge
makkelijk antwoord op alle klachten:
Komt gij klagen? Wel, nu hebt gij een Prins, gaat nu naar
le Prins!

uemakkelijk, — en boosaardig! De bedoeling
ag er dik op om de ontevredenheid van de gemeene, waarvan men zelf zoveel last gehad had, nu op
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de Prins af te schuiven. Hoezeer de Prins de heren
met zijn tussenkomst in 1748 ook een grote dienst
bewezen had, zij waren daarom nog geenszins volg
zaam of in hun hart oranjegezind geworden. Ook te
Amsterdam verhielpen daar de „recommandaties”,
die bij burgemeestersbenoemingen nu gevolgd moes
ten worden, niets aan: integendeel, die kwetsten
gedurig de Amsterdamse trots en deden misschien
meer dan iets anders om de tegenstelling te besten
digen. De nieuwe vroedschappen, de achtenveertigers
zoals men ze noemde, boden 'het hof ook weinig
houvast, — of liever, Willem IV durfde niet op
hen steunen. In 1750 zetten burgemeesteren zich al
in gedachten schrap tegen een recommandatie voor
het burgemeesterschap van Scholten; maar Wil
lem IV bestemde Scholten voor geen hogere post
dan een schepenplaats. En toen kwam de vroege
dood van de Prins aan burgemeesteren de gelegen
heid bieden om zich geheel van die hinderlijke in
menging vrij te maken. Al bij de eerste burgemeésterskeuze trachtte de Goevernante door haar recom
mandatie iemand te weren, die de anderen niet
wilden laten vallen. Niet enkel om die personen
kwestie (de door Anna gerecommandeerde was ook
niet eens een achtenveertiger)
maar ook om eens een einde te maken van ’tgene het hof,
tegens de privilegiën dezer stad, zich aanmatigde, en de vrije
deliberatiën in ’t eligeren van burgemeesteren wederom aan de
oud-raad te doen erlangen,

brachten de zittende burgemeesters (ik heb één
hunner geciteerd) de zaak in stemming en haalden
er de door het hof gewraakte met 24 van de 41
stemmen van de oud-raad door. De leider van dat
verzet was burgemeester Hasselaer, de man die Wil-
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lem IV in 1748 in de plaats van een der geremoveerde burgemeesters gebracht en die hij zoals wij
zien zullen, tot zijn „representant” bij de Admirali
teitscolleges van Holland gemaakt had. En men ging
verder: men trok een scherpe scheidslijn tussen voor
standers van „de privilegiën, rechten en gerechtig
heden der stad” en aanhangers van het hof. Onder
de naam van „pointen van ordre” — men sprak
later meest van „de conventie” — werd in 1752 een
nieuwe correspondentie opgericht, waarbij bevorde
ring tot het burgemeestersambt en over ’t geheel
ambtsverdeling aan strenge regels onderworpen
werd, natuurlijk met algehele uitsluiting van stad
houderlijke invloed. Al wie buiten die correspon
dentie bleef, bleef buiten de bedieningen. De dissi
dente groep bestond uit een minderheid van oude
regenten, geleid door de familiegroep Van Collen, en
een meerderheid van achtenveertigers: verscheidenen
van die laatsten deden echter mee, en in de loop der
komende jaren slonk het getal der buitenstaanders,
die enkel op ambten in de absolute begeving van het
hof rekenen konden, door druppelsgewijze overgang
tot de conventie.
Amsterdam, met andere woorden, had zijn vrij
heid van bewegen hernomen en de wrakke staat van
heel de stadhouderlijke macht zoals Willem IV die
opgebouwd had, werd daarmee openbaar. De liefde
der gemeente was verspeeld, en de regenten bukten
alleen, zolang zij er door regeringsreglementen
en de hele toestel van benoemingen en. baantjesuitdeling toe gedwongen of omgekocht werden.
*

De centrale regering en haar problemen.

Wij hebben het fiasco waargenomen van Wil-
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lem IV’s oorlogsbeleid; en wij hebben gezien hoe
volledig hij faalde in zijn taak om met hervormingen
in het plaatselijk bestuur de grieven van de burgerij
weg te nemen Er blijft nog een aspect van zijn kort
stondig stadhouderschap over, dat wij beschouwen
moeten om de volle omvang van zijn. mislukking,
die het hele volgende tijdvak beheersen zou, te
kunnen schatten. De kwalen van de Republiek
kwamen mede voort uit de gebrekkigheid van haar
centraal regeringsapparaat, — een oud probleem:
ik besprak het in verband met Frederik Hendrik’s
pogingen, wij zagen het opnieuw gesteld door
Slingelandt1). Daarin zou Willem IV, met de dic
tatoriale macht die' hij een ogenblik bezat, het ge
makkelijkst verbetering hebben kunnen brengen.
Maar ook daar vond hij geen oplossing.
Geen andere tenminste dan die van de opbouw
van een geweldige, maar zuiver persoonlijke en door
persoonlijke betrekkingen werkende stadhouderlijke
macht, zoals ik dat in hoofdlijnen hiervóór reeds
aangeduid heb. De constitutie van de Republiek
bleef onaangetast. Met verontwaardiging wees Wil
lem de gedachte af, dat hij naar de soevereiniteit zou
streven en met zalving kon hij, tegenover het
kwaadwillig gerucht als zou hij „zijne medeburgeren en landsgenoten” zijn „onderdanen” genoemd
hebben, in de Haagsche Courant verklaren:
dat hij zich een eer rekende onder ene vrije natie geboren en
opgebracht te zijn en ’t genoegen te hebben te wonen, geen
groter noch onwaardeerbaarder voorrecht kennende, en dat de
ambitie van een sterveling meer kan strelen, dan zich te mogen
vleien ’t voorwerp van de liefde en genegenheid van een vrij
volk te zijn, dat in geen ander dan in een republikeins ge
menebest als ’t onze vallen kan; voor de behoudenis van welks
‘) Zie deel II, blz. 174, en hiervóór, blz. 304.
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godsdienst en vrijheid hij altoos bereid en gewillig is alles op
te zetten.

Toch bestond, zoals wij weten, heel zijn regeersysteem hierin, dat de regenten van dat vrije, repu
blikeinse gemenebest door benoeming en door gunst
of ongena van hem zouden afhangen.
De Prins moet voor elk gewest personen hebben door wie
hij dat gewest bestuurt. Hij moet met hen overleggen wat in
het belang is van elk van die gewesten onderscheidenlijk, en
wat eenmaal overeengekomen en vastgesteld is, moet onmiddel
lijk en nauwkeurig uitgevoerd worden zonder dat aan iemand
toegestaan wordt het beslotene te veranderen. Voor het gewest
Holland, waar de Prins verblijf houdt, moet hij in elke stad
minstens één persoon hebben door middel van wie alles gedaan
dient te worden en door wiens handen alle gunsten gaan moe
ten; die persoon moet instaan voor zijn stad. En diezelfden
moeten tezamen instaan voor de gang van zaken in de vergade
ring van Holland. De Prins is bij de hand om na te gaan of
men hem getrouwelijk dient en of men hem bedriegt of niet.
Wat de andere meer afgelegen gewesten betreft, daar moet de
Prins personen kiezen die hij meent te kunnen vertrouwen, en
hij moet naar de letter volgen wat met hen overlegd is of wat
zij zonder ’s Prinsen voorkennis doen, zelfs als zij verkeerd
doen. Uitgezonderd in belangrijke zaken: in zo’n geval moet
de Prins hun onder vier ogen een duchtige schrobbering toe
dienen, zonder dat iemand er van afweet, om hun aanzien te
bewaren en hen niet aan kritiek bloot te stellen.

Ziehier Bentinck’s beschrijving (in Maart 1749)
van het systeem in zijn ideale vorm. Ook hij aan
vaardde het dus. Niemand had een alternatief. De
volksbeweging was in het zand gelopen, maar
bovendien had die hoogstens de ambitie gehad om
in het plaatselijk bestuur de volksinvloed binnen
te voeren; aan wijder inzicht was zij niet toe. Maar
dat het een door en door ongezond systeem was,
hetwelk de regentenstand moest demoraliseren, en
het hem onderwerpende en toch door hem werkende
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stadhouderschap tegelijkertijd, dat zou de tijd uit
wijzen.
Erger, tenminste zich onmiddellijk wrekende,
was dat dit almachtige stadhouderschap, inconsti
tutioneel en in het verborgen tot in alle vertakkingen
van het staatswezen werkende, zelfs geen deugde
lijke organisatie aan het centrum wist te scheppen.
Voor alle zaken, van de Generaliteit niet alleen,
maar van alle gewesten afzonderlijk (KapiteinGeneraal, Stadhouder van de Generaliteitslanden,
Opper-Directeur van de Oost-Indische en van de
West-Indische Compagnie, en Stadhouder van elk
van de zeven gewesten), lag bij de Prins van Oranje,
in naam toch nog steeds niet meer dan de dienaar
der soevereine Staten, de beslissing. Dat vergde van
hem een bovenmenselijk zware taak, vooral omdat
aan zijn positie, die immers geheel buitenconstitutioneel was — zijn feitelijke positie van algemeen
dictator tenminste —, geen bewerktuiging van
ambtenaren of colleges beantwoordde. Want door
het over alles heen schuiven van de onbeschreven en
onverantwoordelijke macht van de Prins van Oranje
werd in die leemte, die oude leemte, samenhangend
met het ontbreken van elke ware unie-regering, niet
voorzien. Daar waren in Den Haag de oude ambte
naren, maar formeel waren dat geen dienaren van de
Prins: de Raadpensionaris was de dienaar van de
Staten van Holland, de Griffier — van de StatenGeneraal. Daar waren verder de Thesaurier-Generaal, een bloot uitvoerend ambtenaar, de Admirali
teiten (niet eens in Den Haag), en de Raad van
State, die onder de monarchie alle draden bijeen had
gehouden, al van de eerste jaren van de Republiek
af ontkracht. Ook al waren al die ambtenaren en
colleges gehouden met de Prins in een van zijn
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functies te overleggen, er heerste een volslagen ge
brek aan co-ordinatie, aan samenhang.
Men kan zich denken dat een geniale persoon
lijkheid met krachtige hand over die anomalieën en
die versnippering zou zegevieren. Willem IV echter,
vol goede wil, werkend van de ochtend tot de avond
en zijn toch al zwakke gezondheid ondermijnend,
bracht er niets van terecht. Allen die met hem in
aanraking kwamen, klaagden over zijn onvermogen
om groot van klein te onderscheiden. Zo raakte hij
in de veelheid der kwesties waarmee men tot hem
kwam, hopeloos verloren. En onzelfstandig als hij
was, ook tussen de veelheid der raadslieden. Nu
luisterde hij naar zijn vrouw of de Friese vrienden,
dan naar de Raadpensionaris; ofwel Bentinck wist
hem mee te slepen, Bentinck die zichzelf als de
hoeder van de ware Oranje-traditie beschouwde en
tegen wie de zwakke man zelden openlijk aan dorst,
maar wiens heerszucht en aanmatiging hem vaak
tot half heimelijk verzet prikkelden. Zo kwamen
dan die plotselinge, onvoorbereide, soms vlakaf
tegenstrijdige besluiten de politieke wereld verrassen;
Charles Bentinck’s zending in Februari 1748 na
die van Willem in Augustus '47, het voorstel tot
afschaffing der accijnzen twee dagen na de aankon
diging van het vaste voornemen om ze te hand
haven 1). Was de langzaamheid, de overvoorzichtigheid van het ten val gebrachte regiem niet nog
beter dan zulk onsamenhangend improviseren ?
Zonder twijfel zeiden de regenten dat onder elkaar,
:n terwijl Gilles of de thesaurier Van Wesele Wil
lem IV opstookten tegen Engeland of hem inblie
zen, dat de burgerbeweging gevaarlijk begon te
worden, lachten zij in hun vuistje.
J Vgl. hiervoor, blz. 503 en blz. 529.
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Bentinck was de man die het onhoudbare van die
manier van regeren het helderst inzag en middelen
aan de hand deed om het kwaad te verhelpen.
In de eerste plaats richtte hij een ware veldtocht
tegen Gilles, wiens aanblijven na de restauratie van
Mei 1747 inderdaad een onmogelijke situatie schiep.
Het publiek zag het mpt bevreemding, onder de
voornaamste raadslieden in Den Haag nam het alle
mogelijkheid van vertrouwen weg. De Prins ver
beeldde zich ten onrechte, dat Gilles zich gedwee
gebruiken liet. Bentinck moest grof geschut laten
aanrukken — dreigen met zijn eigen terugtrekken
uit alle politieke bedrijvigheid — om het ontslag te
kunnen afdwingen; dat was pas in Mei 1749 trou
wens; er werd Gilles uit naam van Zijne Hoogheid
aangezegd (door Bentinck zelf en nog een heer),
dat Z. H. in het belang van de Republiek zijn af
treden wenselijk achtte; en dat.was genoeg. In de
plaats van Gilles kwam nu de ijverige, kundige,
kleurloze Steyn als Raadpensionaris.
Maar tegelijk dreef Bentinck de gedachte van een
geregelde regeringsraad om de Prins ter zijde te
staan.
Er is geen vorst ter wereld, die geen raad heeft. De gedachte
om een staat zonder te besturen is onuitvoerbaar, vooral een
staat die, gelijk de Republiek, in het midden van Europa ge
legen is, omringd van roerige en hebzuchtige buren, en samen
gesteld uit onafhankelijke provinciën, die niet alleen elk haar
verschillende constitutie hebben, maar die op hun beurt samen
gesteld zijn uit leden, elk met zijn wetten, constituties en privi
leges, die de Stadhouder handhaven moet, terwijl hij meteen
zijn eigen aanzien en gezag overeind houdt. Zodat voor
binnen- en buitenland beide er geen vorst is die meer dan de
Prins van Oranje behoefte heeft aan een raad van vertrouwde,
boven alle verdenking verheven lieden, wier enig doel het wel
zijn van de staat en de eer van de Prins zij.
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Het beginsel, door Bentinck aldus toegelicht, was
toen al aanvaard, en voor de uitwerking ervan ont
wikkelde niet alleen hijzelf maar ook de graaf van
Gronsfeld een plan. Dit was een vriend van ’s Prin
sen secretaris De Back, door hem in ’s Prinsen dienst
gebracht, en van wie ook Bentinck hoge gedachten
had. Beide plannen gingen uit van de wenselijkheid
van departementen (Bentinck wilde er vijf, Grons
feld drie), maar het moet gezegd dat Gronsfeld’s
plan meer oog toonde voor het netelig probleem
van de verhouding niet alleen van de departements
raden tot de opperste raad, maar van deze tot de
oude staats-ambtenaren en -colleges Aan die toch
durfde niemand raken. Gronsfeld nu wilde de op
perste raad opbouwen uit de departementshoofden
(Bentinck dacht niet aan dat eenhoofdig stelsel), de
voornaamste oude staatsambtenaren (Raadpensio
naris, Griffier, Secretaris van de Raad van State, en
alle anderen die voor bepaalde zaken nodig mochten
zijn), mitsgaders ,,de vertrouwde gedeputeerden”
( s Prinsen agenten) voor elk der provinciën. Een
omslachtig lichaam ongetwijfeld, en Bentinck’s
denkbeeld om het getal te beperken (hij wilde de
Raadpensionaris, De Back, Gronsfeld, zichzelf en
zijn broer) bood voordelen, maar liet de raad als
een nieuw, puur stadhouderlijk lichaam buiten ver
band met het nog steeds functionerende organisme
van de oude Staten-Republiek.
Bentinck s gezag stond hoog in die zomer van
1749 en nog vóór hij in Augustus met een diplo
matieke opdracht naar Weenen toog, werd met de
uitvoering van zijn plan een begin gemaakt door de
inrichting van een opperste raad geheel naar zijn
aanwijzingen.
Maar gedurende zijn afwezigheid al namen de
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zaken een keer, die heel de nieuwe stadhouderlijke
regering, nog vóór ze goed en wel ingericht was, in
verwarring bracht. Gronsfeld, Bentinck’s maaksel
zoals hij hem beschouwde — want op zijn aandrang
had de Prins de onbekende, half Duitse graaf niet
alleen lid van zijn raad gemaakt, maar in de Hol
landse Ridderschap gebracht —, Gronsfeld waagde
het een eigen, minder trouw Engelsgezinde richting
in de buitenlandse politiek voor te staan; Charles,
die zijn broer’s beginselen hoeden moest, raakte hier
over in hevige onmin met hem; en bij zijn thuiskomst
na meer dan een jaar, in November 1750, liet Bentinck zijn voormalige beschermeling kort en goed
gevoelen, dat zijn verbazingwekkend, zijn beginsel
loos, zijn pro-Frans gedrag alle banden tussen hen
beiden verbroken had. Daarmee was tegelijk de
prinselijke raad verbroken. De Back trok één lijn
met Gronsfeld en pok van hem wilde Bentinck niets
meer weten.
Nog was Bentinck’s invloed op de Prins en Prin
ses, die gedurende zijn afwezigheid grif naar Grons
feld geluisterd hadden, machtig genoeg om bij de
instelling, als tweede onderdeel van zijn plan, van
een departement van buitenlandse zaken De Back en
Gronsfeld, die hij in 1749 uitdrukkelijk genoemd
had, te laten voorbijgaan. In die commissie, de Con
ferentie zoals zij doorgaans heette, kregen in Maart
1751 behalve Bentinck zelf zitting Wassenaar van
Katwijk, de onbeduidendheid zelf maar volgzaam,
de Larrey, een nieuwe beschermeling van Bentinck,
die als Hugenotenzoon hem op het punt van be
ginselvaste anti-Fransheid niets toegaf, en voorts de
Raadpensionaris en de Griffier; weldra kwam daar
bij nog de man, die Bentinck te Wenen van de
Keizerin was wezen verzoeken om de reorganisatie
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en leiding van het leger op zich te nemen en die als
een levend zinnebeeld van het Oud Systeem in de
Republiek stond, de hertog van Brunswijk.
Hierbij bleef de grote hervorming die Bentinck
vóór had, steken. Eer een nieuwe departementsraad
opgericht kon worden (Bentinck, Larrey, de Raad
pensionaris wensten er vooral een voor marine en
handel, maar De Back werkte dat denkbeeld tegen)
stierf Willem IV en ofschoon Anna het grotendeels
aan Bentinck’s doortastend optreden te danken had,
dat aan de schikkingen die van te voren gemaakt
waren de hand gehouden werd, zodat zij met een
uitgebreide macht als Goevernante kon optreden,
zij kon met zijn overheersende natuur te slecht over
weg dan dat zijn plannen van haar de nodige steun
zouden ontvangen. De Conferentie bleef bestaan, en
dat was al, maar zelfs de Conferentie verloor het
karakter dat Bentinck eraan had willen geven. Men
handelde er nog wel in de eerste plaats over buiten
landse zaken, maar daar de algemene raad door de
onderlinge vete van de leden te niet gegaan was,
kwam er ook allerlei anders ordeloos ter sprake.
Bovendien wisten de leden, dat achter de hand toch
ook anderen (De Back, Grovestins, Rouse, Burmania) geraadpleegd werden en zijzelf soms maar
voor de leus. ’t Was, zoals Bentinck in Maart 1752
gromde, geen staatsraad, hoogstens een particuliere
raad, ,,een kleedkamer-raad” geworden.
Inderdaad ontbrak voor heel Bentinck’s stelsel
één onmisbare factor, en dat was door de onenig
heid met Gronsfeld en De Back dadelijk aan het
licht gekomen. Men moet zich wel wachten om de
verhouding van de nieuwe bestuursraad tot de Prins
te vergelijken met die welke in diezelfde tijd tussen
Koning en regering in Engeland heerste. Hoe goed
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Bentinck besefte, dat er tussen de toestand in de
Republiek en die in Engeland een essentieel verschil
bestond, blijkt uit wat hijzelf optekent over een ge
sprek met de Prinses. Deze had, in 1749, als haar
mening gegeven dat het publiek zijn kritiek behoor
de te richten tegen de raadslieden en de Prins te
sparen.
„Zo gaat het in Engeland, waar de Koning nooit gecritiseerd
wordt, maar de ministers.” —- ,,Dat is zoals het behoort in
Engeland” (antwoordde Bentinck), ,,maar daarvan kan men
geen algemene regel maken.” -— „En waarom niet?” — „Om
dat in Engeland de Koning niets doet, maar de ministers alles.
De Koning kan zelfs niets doen; alles wat de Koning uitvaar
digt zonder handtekening van zijn ministers, telt niet. Zodat
de ministers weten wat zij op zich nemen, en dan is het billijk
er hen verantwoordelijk voor te stellen. Maar zonder dat, zou
het zeer onbillijk zijn, in Engeland of elders.”

Hier krijgt men de toestand helder voor ogen.
De Prins van Oranje — juist andersom als zijn
schoonvader van Engeland — was persoonlijk de
uitvoerder, de beheerder van de macht, zijn raads
lieden rieden enkel. Onenigheden in de raad lieten
zich ook niet oplossen door beroep op een hoger
lichaam waaraan deze verantwoordelijk zijn zou,
zoals in Engeland aan het parlement. De Prins zelf
moest ze oplossen, en dat kon hij alleen door zelf
krachtig een richting aan te geven. Dit nu was boven
zijn vermogen. Bentinck was de man die wist wat
hij wilde; Bentinck kon van de Prins verkrijgen dat
Gronsfeld en De Back buiten de Conferentie ge
sloten werden. Maar Bentinck kon niet beletten dat
de Prins toch naar hen luisterde. Onder de Prinses
nam de invloed vooral van De Back nog toe. Als ik
later de kwesties van buitenlandse politiek be
spreek, waarover men twistte, zal ik betogen dat
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het inzicht van Gronsfeld en De Back mij meer in
overeenstemming met het nationaal belang geweest
lijkt te zijn (in beginsel althans: van hun practische
bekwaamheid krijgt men geen hoge dunk) dan dat
van Bentinck en de andere Oud-Systemers, maar
daarover gaat het nu niet. Het gaat om de wijze
waarop kracht en eenheid in regeringsbeleid tot
uiting kunnen worden gebracht. En dan is het
duidelijk dat dit in het erfstadhouderlijk systeem
alleen mogelijk was, als van de Erfstadhouder zelf
vastheid van lijn en kracht uitgingen. Aangezien het
Willem IV en na hem Anna aan alle wezenlijk
staatsmansinzicht ontbrak, waren Bentinck’s pogin
gen om de stadhouderlijke regering te bewerktuigen,
nuttig als zij onder een bekwaam Stadhouder ge
weest zouden zijn, tot volslagen onvruchtbaarheid
gedoemd.
Slecht bewerktuigd en slecht geleid als zij was,
deed zich toch die nieuwe centrale macht wel in
pogingen tot hervorming gevoelen. Het besef dat er
hervormingen nodig waren, zat in de lucht evenals
na de vrede van Utrecht; nu groepeerde zich dat om
de Prins van Oranje, die met zo grote pretenties was
opgetreden. Hijzelf zag misschien zijn taak wel
helderder vóór zich in de grote algemene kwesties
van beleid — de verbetering van leger en vloot, van
handel en industrie — dan waar het ging om
systeemveranderingen in plaatselijk of centraal be
stuur, maar op alle manieren schoten ook hier zijn
karakterkracht, zijn doorzettingsvermogen, zijn lijn
vastheid te kort. Zijn slechte gezondheid verklaart
dit zeker ten dele, maar in ieder geval was er onder
de ingewijden maar één roep over zijn ontoereikend
heid.
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Het binnenhalen van Brunswijk, een buitenlands
groot heer, verwant aan de Koningen van Pruisen en
Engeland zowel als aan Maria Theresia, en Oosten
rijks veldmaarschalk, gebeurde met het oog op een
mogelijk overlijden van de Prins (die toch in 1750
nog maar 39 werd, zeven jaar ouder dan Bruns
wijk), maar ook opdat de hertog dadelijk de reorga
nisatie van het leger ter hand zou kunnen nemen.
Toen hij in Januari 1751 aan de Keizerin zijn eerste
indrukken meedeelde, moest — twee en een half
jaar na de vrede van Aken -— blijkbaar nog alles
gedaan worden:
De troepen zijn in de jammerlijkste toestand der wereld,
slecht betaald, slecht onderhouden, en in de akeligste ver
warring.

Erger nog was dat de Stadhouder, die door Bentinck de schitterendste beloften en de dringendste
smeekbeden tot Maria Theresia had laten richten,
om te verkrijgen dat zij Brunswijk afstond, hem nu
hij er was, koeltjes ontving en buiten alles hield.
Dat was de invloed van ,,de kabaal” tegen Bentinck,
van Gronsfeld, Grovestins en De Back; en toen die
na de dood van de Prins bij de Prinses zo toenam,
dacht Brunswijk eraan zijn nutteloos verblijf niet
langer te rekken. Hij bleef ten slotte. Holland be
noemde hem in 1752 tot representant van de Kapitein-Generaal voor het geval ook Anna vóór de
meerderjarigheid van de in 1748 geboren Erfprins
kwam te overlijden: het duurde tot 1756 (zo
weinig drong Anna zelf op spoed aan), eer al de
andere gewesten zich met dat besluit verenigd had
den. En ondertussen was de hertog weinig meer dan
een toeschouwer.
De voornaamste legerhervorming werd op het
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eind van 1752 door Anna in de Staten van Holland
voorgesteld zonder dat haar officiële raadslieden,
noch Bentinck noch zelfs de Raadspensionaris, noch
ook Brunswijk, er van te voren in gekend waren.
Dat onafhankelijk optreden wekte de hevigste ont
stemming. „Het smaakt naar despotisme, naar soe
vereiniteit”, raasde één Hollands edelman tot de
hertog. Het voorstel, dat er overigens vlot doorging,
beoogde een krachtdadige vermindering van het
effectief. De financiën van Holland behoefden zeker
verlichting en het was ook goed gezien dat men
meer had aan een klein, welverzorgd leger dan aan
een dat men niet betalen kon. Maar als de Goevernante kort daarna drie vaandrigs in de garde aan
stelt, wier gezamenlijke leeftijd geen veertien jaar
uitmaakte, dan wekt dat toch aan cfe ernst van haar
bedoelingen voor het leger twijfel, evenals er ge
meesmuild werd toen zij tegelijkertijd de burge
meester van Zwolle op de vingers tikte wegens de
benoeming als koster in een der kerken van „een
jongeling, die hetzelve niet kan waarnemen”.
Aan het zeewezen viel niets grondig te verbeteren,
als niet met de ongelukkige financiële voorziening
uit de konvooien en licenten, welke tussen Holland
en de landsprovinciën een eeuwige belangenstrijd
teweegbracht, gebroken werd. De vice-admiraal
Schrijver mocht zich verheugen dat zijn tijd ge
komen was: inderdaad had hij het oor van de Stad
houder en deze poogde de Admiraliteiten de nieuwe
Engelse scheepsbouw op te dringen (ofschoon hij
voor tegenwerking toch ook spoedig weer terug
week) en bespoedigde de uitvoering van te Amster
dam al bestaande plannen tot oprichting van een
„zeemanscollege”, waar aanstaande officieren een
meer wetenschappelijke opleiding konden ontvangen
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dan tot dusver. Ook was het niet zonder belang
dat de nieuwe Stadhouder, hierin het voorbeeld van
Willem III volgende, de drie Admiraliteiten van
Holland dwong om één man als zijn „representant”
in hun midden toe te laten; hij koos hiertoe in 1749
Gerard Hasselaer, die bij de wetsverzetting van Sep
tember 1748 burgemeester van Amsterdam was ge
worden. Met het overlijden van Willem IV kwam
aan die positie meteen weer een eind.
Maar alles hing toch af van het scheppen van
een gezonde financiële grondslag. Hier wist de Prins
een belangrijke maatregel door de Staten-Generaal
te loodsen, waarbij deze de schulden overnamen die
de Admiraliteiten gedurende de oorlog in afwach
ting van de toegezegde maar nooit betaalde subsidies
der landprovincies hadden aangegaan. De Admirali
teiten waren zo althans voor het ogenblik bevrijd
van een last, die hen na de Spaanse Successie-oorlog
veel langer was blijven drukken. Maar hun positie
ook voor de toekomst verzekeren, hetgeen alleen
mogelijk geweest zou zijn door het beginsel van
financiering door konvooien en licenten op te geven
en de landgewesten te overreden geregeld in plaats
van enkel „extraordinair” voor het zeewezen bij te
dragen, daaraan dacht niemand in die tijd met zijn
verlammende eerbied voor het historisch gegroeide.
Er werd over de konvooien en licenten wel uit en
ter na gepraat, maar dat was eerst en vooral in ver
band met de behoeften van handel en industrie,
ofschoon de kwestie van de Admiraliteitsfinanciën
er nu eenmaal onafscheidelijk aan verbonden was.
Men herinnert zich, hoe vaak er onder de druk van
economische depressie al vroeger aan wijziging van
’s lands tarievenpolitiek gedacht was. De econo
mische druk deed zich nu weer zwaar gevoelen. In
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de laatste jaren van de oorlog was het verlies van de
Zuid-Nederlandse markt, verbonden met het intrek
ken door Frankrijk van het handelsverdrag van
1739> pijnlijk aangekomen. En voor het een brak
door de politiek van Maria Theresia, zoals wij nog
nader zien zullen, geen herstel aan, terwijl het ander
ook niet in orde kwam. Stelliger dan ooit zijn de
verzekeringen dat de handel de Republiek voorbij
gaat, dat de ene tak na de andere verloren gaat, dat
Winkelhuizen leeg staan, en arbeiders wegens gebrek
aan werk het land verlaten. Voor de industrie wist
de Prins slechts te doen, wat Staten en stadsregerin
gen al vaker gedaan hadden: hij gaf te kennen dat hij
en zijn hof niets dan inlands maaksel dragen zou
den. Voor de handel werd een groter plan op touw
gezet. Daar vatte de raad des Prinsen het „portofranco”-denkbeeld op, dat ook al een keer of wat
door Admiraliteiten of Staten te berde was gebracht.
De raad begon met het advies van een aantal koop
lieden in te winnen. Vermoedelijk was het Larrey,
die op grond van de aldus verkregen gegevens de
befaamde Verhandeling over de koophandel van de
staat der Verenigde Nederlanden opstelde, welke de
Prins in Augustus 1751 bij de Staten-Generaal in
diende.
Dat was een gedegen stuk, voortreffelijk geschre
ven, en dat op de tijdgenoten een grote indruk
maakte, die bij volgende geslachten zelfs nog na
werkte. Een breed overzicht van de toestand van de
handel ging vooraf; daarna volgden vier ontwerpen
van maatregelen tot herstel, tussen welke gekozen
zou moeten worden: de voorkeur van de voorsteller
was duidelijk voor het laatste, dat onder de naam
.gelimiteerd porto franco” ging. De beperkingen
waren inderdaad belangrijk: slechts van bepaalde
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goederen zou de invoer vrij zijn, andere bleven be
last of zelfs geheel verboden; wat geheel bevrijd
moest worden, was de doorvoerhandel: bij heruit
voer moesten betaalde rechten teruggevorderd kun
nen worden. De gevolgen voor de Admiraliteiten
werden mede onderzocht en middelen aan de hand
gedaan om eindelijk die „eenparige” heffing van wat
er dan ten slotte aan rechten ingesteld zou worden,
te verzekeren.
Men heeft vaak geschreven alsof de dood van de
Prins het heilzaam plan, waarin de historiografie
van de negentiende eeuw gaarne (maar met hoe
weinig recht!) een liberaal vrijhandelsprogramma
zag, en dat de handel tot zijn vroegere bloei zou
hebben opgevoerd, verijdelde. Maar nog vóór zijn
dood brak de kritiek los, van de Staten van Zeeland,
die in een doorlopende stemming van gegriefdheid
over de achteruitgang van hun gewest verkeerden en
overal de bevoordeling van Holland speurden; van
de fabrikanten, die volstrekt niet tevreden waren
met de hun toegedachte protectie. De Admiraliteiten
adviseerden heel omzichtig. Inderdaad bleek aan
stonds de verdeeldheid van de belangen zo groot te
zijn als ooit en het stadhouderschap volstrekt niet
bij machte ’tzij om ze te verzoenen, ’tzij om zonder
erop te letten een eigen politieke lijn krachtig door
te voeren. Anna zette, al was het maar uit piëteit
jegens haar overleden man, haar gehele invloed voor
het plan in,- maar het kostte de grootste moeite het
zelfs in de handelsprovincie Holland erdoor te krij
gen. Bij nader inzien hadden de Amsterdammers
groot bezwaar tegen het voorstel om de heffing der
rechten aan de hoede van de stadsrechtbanken te
onttrekken en de Admiraliteiten zelf daarover te
laten waken. Toch, in September 1753 konden de
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Staten van Holland een resolutie nemen strekkende
om voor de tijd van zeven jaar met het plan een
proef te nemen. De lengte van die resolutie, met haar
beschouwingen en bedenkingen, doet al weinig
goeds verwachten. Inderdaad is het voorstel in de
andere provinciën blijven steken en aan ernstige be
spreking in de Staten-Generaal nooit toegekomen.
Overal zien wij hoe hervormingsdenkbeelden,
waarmee het Staats bewind al omgegaan was, nu
door het stadhouderschap werden overgenomen.
Men zou van de meer geconcentreerde macht waar
over het beschikte, hebben kunnen verwachten dat
het meer practisch succes zou weten te bereiken;
dat was echter ternauwernood het geval. Onder de
overkapping van de orangistische invloed bleef het
zelfde regiem, bleef dezelfde maatschappij; dezelfde
problemen werden met evenveel uitvoerigheid van
evenveel kanten bekeken en de oplossingen hadden
weinig minder kans om in verwarring vast te lopen.
Maar voor een groot deel was dit falen toch het
gevolg van persoonlijke ongeschiktheid van de Prins
en van de Prinses beide.
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oi: Sepp, Stinstra, I, 240.
32: A. w., II, 72.
(b) J. P. de Bie, P. Hofstede, 42.
34: T.a.p.
>5 : Vaderlandsche Historie, XIV, 277.
>7; (a) Boekzaal----- 1715. Augustus, 199; over Hoseas
otigtenms (pseudoniem) Satans vevantwoordinge . . .
>8: (a) IJpey en Dermout, Geschiedenis der Nederlandsch
Hervormde Kerk, III, 79.
(b) Boekzaal..., 1720, 551.
19, 410: Van Vloten, Bloemlezing uit de Nederl. prozaschrijvers der 18e eeuw, 197 vlg.
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411: Hollandsche Spectator, II, 47ste vertoog (1732).
412: (a) H. Snakenburg, 1674-1750, praeceptor, later rec
tor te Leiden; het gedicht bij Van Vloten, Bloemlezing
uit de dichters der 18e eeuw, 50.
(b) Jacob Zeeus, 1686-1718, landmeter te Zeven
bergen ; a. w., 124.
414: Hezenmans, Geschiedenis van ’s Hertogenbosch. — Het
daar gegeven jaartal 1692 (11 Mei) is klaarblijkelijk
een vergissing voor 1702; op navraag aan het R.A.
werd mij dit trouwens bevestigd.
415: A. Sassen, Protocollen der Helmondsche notarissen.
Werken v. h. Prov. Gen. v. N. Brabant, N. R., IV, 43.
424: (a) Bijleveld aan Hoynck van Papendrecht, 16 Febr.
1719, aangehaald door Vregt in Bijdragen tot de Ge
schiedenis van het Bisdom Haarlem, II, 34.
425: Van Hoornbeeck aan Fabritius, pensionaris van Haar
lem, 26 Dec. 1723, aangehaald door Knuttel, Toestand
der Katholieken onder de Republiek, II, 286.
426: Beredeneerde Waarschouwinge . . ., 1719; aangehaald
door Knuttel, a. w„ II, 104.
427: (a)Aangehaald bij Vregt, t.a.p., 25.
(b) Tweede vervolg van de Latijnsche en Nederduitsche
Keurdichten (1724), 146.
428: Knuttel, a. w., II, 141.
431: Naar aantekeningen van Mr. P. de Bie van Gorkum,
bij Knuttel, a. w., II, 15J (gemoderniseerd?).
432: De prent stelt de Staten-Generaal voor, vergaderend in
de zogenaamde Trèves-zaal. Duiveltjes zweven om het
hoofd van de Raadpensionaris Slingelandt. Rechts pro
testeert een predikant tegen de maatregel. Van links na
dert een geestelijke in bisschoppelijk gewaad, zeggend:
„Mijn heer, haast zit ik in uw plaats.” Op de achter
grond breekt de gemeente binnen, roepend: „O wee, het
land wordt hier verraden.”
De Trèves-zaal is voorgesteld naar een bekende afbeel
ding: de tafel met personen is echter naar verhouding
veel te klein genomen. De Staten-Generaal vergaderden
trouwens niet in de Trèves-zaal, waar enkel hun com
missie tot de buitenlandse zaken gewoon was met vreem
de gezanten te confereren. Nog verwonderlijker is, dat
de tekenaar niet eens wist tegen wie hij zich richten
móest: de toelating van een apostolisch vicaris in de
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provincie Holland viel buiten de competentie van de
Staten-Generaal; het waren de Staten van Holland die
dat plan overwogen.
n5: ^cas Trip in 1746; bij Van Vloten, Bloemlezing.
I.36:
137=
1-39»
•45:

Gedichten (uitg. van 1750), I, i0
A. w., II, 87.
44°:
W.; I, 288 vlg.
(a en b) Aangehaald door Th. Nolen, D. van Hoog^ ^ Ietteckuncl‘ge tu,Ï8ten van zijn tijd (1886),

47: (a) Aangehaald door Te Winkel, Ontwikkelingsgang.

4°:

49'
50:
51.
53:
55:
S3:

(b) Bij Nolen, a. w., 29.
(c en d) Van Vloten, Bloemlezing, 106; 123.
(a) Poot, Gedichten, I, 413.
(b) Bij Te Winkel, a. w., 107 vlg.
(c) Van Vloten, Bloemlezing dichters 18e eeuw, 103.
Yr1D yiotcn’ Bioemlezing dichters 17e eeuw, 638.
(b) Van Vloten, Bloemlezing dichters 18e eeuw 132'
Journal Litéraire, I, 173 vlg.
452: Hollandsche Spectator, I, 3de vertoog.
Van Vloten, a. w., 141.
Van Vloten, Leven en Werken van W. en O. Z. van
Haren, 8, noot; en vervolgens.
(a) Van Vloten, Bloemlezing prozaschrijvers 18e eeuw,
104; 176.
(b) Schuite- en Jagtpraatjes (2de druk, 1737), 266
200.

54: Hollandsche Spectator, I, 90.

76: 5 Februari 1744; Gerretson en Geyl, Briefwisseling en
dagboekaanteekemngen van W. Bentinck van Rhoon.
W. H. G., I, 92.
io; Geyl, Willem IV en Engeland (tot 1748), 129.
>2: Hollandsche Spleetator, X, 171.
’ 8: Archives, Supplément, 5 5.
10: Briefwisseling van W. Bentinck, I, 228.
I: Geyl, a. w„ 212; 336.
4= -Tot erkentenis”: D. van Bleiswijk; vgl. Geyl, a. w
33°5: (a) Memoriën van D. van Bleiswijk, 212: aangehaald
vjeyl, a. w., 215.
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496:
501:
509:
511:
512:
513:
515:
520:
526:
533:
539:
550:
551:
522:
554:
555:
558:
561:
562:
564:
565 :

(b) Aldaar.
Briefwisseling van W. Bentinck, I, 256.
Aangehaald Geyl, a. w., 245.
Van Houtte, Occupations étrgngères.
(a en b) A. tv., II, 341 (Fra.).
(a) V. M. K. VI. Ac., 1934, 244.
(b en c) V. M. K. VI. Ac., 1924, 676 en 679.
Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, VI.
(a en b) D. B. Horn, Charles Hanbury-Williams, 149 ;
147.
Geyl, Willem IV en Engeland, 301.
Aangehaald bij Geyl, Revolutiedagen te Amsterdam,
(uit Archives; Fra.).
Evenzo, 51 (uit Van der Meer’s „Kort Relaas” in
B. M. H. G., XXIII.
Evenzo, (uit Archives, Fra.).
(a) Evenzo, (uit Archives, Fra.).
(b) Aangehaald bij Colenbrander, De Patriottentijd,
I, 28.
(a) Aangehaald bij Geyl, Revolutiedagen, (uit het dag
boek van Jan de Boer, hs. K.B.).
(b) Archives, IV, I, 496 (Fra.).
Elias, Vroedschap van Amsterdam, I, blz. CLV.
(C. van Laar), Leven van Willem den IV, 1752, II,
179.
Archives. . ., IV, I, 363 (Fra.).
A. tv., 365.
.
Nijhoff, De hertog van Brunstvijk, 225.
Archives, IV, I, 369.
Nijhoff, a. tv., 12.
(a) A. tv., 29.
(b) Gedenkschriften van Van Hardenbroek, W. H. G.,
I, 118.
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BOEK VII

MET ENGELAND TEGEN LODEWIJK
XIV; DE REDDING DER ZUIDELIJKE
NEDERLANDEN; 1688-1715.
I. ONDER DE STADHOUDER-KONING.....................

9

a. De tweede coalitie-oorlog tegen Frankrijk;
1688-97

.................................

..............................

Oorlog begint, Nov. ’8£; Willem III in Engeland
en Ierland: 9 — Vreugdevolle ontvangst in Den
Haag, 1691: 'n — Moeilijke verhouding tot
Engeland: 14 — Willem III verengelst niet, maar
onderschikt ook Nederlandse belangen aan zijn
algemene politiek: 15 — Amsterdams verzet: 18
— Bentinck speelt democratische aspiraties tegen
de regenten uit, maar hij en Willem III hebben
geen ware eerbied voor de privileges: Goes: 19
— Holland’s resolutie van 1694 om de predi
kanten te onderwerpen: 21 — Slechte gang van
de oorlog: 22 — Zuidelijke Nederlanden hebben
reel te lijden: 23 — Bombardement van Brussel,
1695 : 25 — Halewijn veroordeeld wegens onge
oorloofde verstandhouding met Frankrijk: 27__
VillemlII begint zelf onderhandelingen, 1693:
rerstaat zich met Amsterdam: 29 — Biddersoproer: 30 — Willem III acht de keizerlijke obitructie tegen vrede „onverdraaglijk”: 32 —
-odewijk in weerwil van successen gematigd:
rrede na onderhoud te Halle van Bentinck en
ïoufflers; Rijswijk 1697: 33.

9
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b. Voortdurende economische voorspoed van
Holland...........................................................

34

Hoge belastingen: 34 — Oude industrieën kwij
nend; de Hugenoten vestigen nieuwe: 35 — Veel
mededinging in overzeese handel, maar ook nog
expansie: de Compagnieën, Spaans Amerika: 36.

c. Tussen twee oorlogen (1697-1702) ....

38

Spaanse successie-kwestie wordt acuut: verde
lingsverdragen tussen Frankrijk en Zeemogend
heden: 38 — Ontstemming te Wenen en
Madrid; Lodewijk aanvaardt het testament waar
bij Karei II van Spanje zijn gehele rijk aan Lodewijk’s kleinzoon Philips van Anjou nalaat;
1700: 44 — Willem III’s politiek in Engeland
gekritiseerd: hij had slechts met Nederlanders
gewerkt; Heinsius: 45 — Ook Holland geneigd
in het testament te berusten: 48 — Onderhandelingen met Frankrijk over „securiteit", nu de
Zuidelijke Nederlanden onder een Frans vorstt
kwamen: Staatse barrière-garnizoenen omsin
geld ; omkeer in stemming in Republiek en Enge
land: 49 — Groot verbond van Zeemogend
heden Keizer, 1701: 50 — Dood van Wil
lem III: 51.

i. De nadagen van het Spaans bewind in de
Nederlanden ..................................................
De grote worsteling met Frankrijk gaat om de
Zuidelijke Nederlanden: 52 — Geen gedachte
van stamverwantschap of om de Z.-N. bevolking
zelf mobiel te maken: 5 3 — Machteloosheid der
goeverneurs: 5 5 — Sociale spanningen; stedelijke
woelingen onder de Prins van Parma: 57 —
Onbetrouwbaarheid der onderdanen in de strijd
met Frankrijk: 59 — Niettemin schrik voor
Franse bestuursmethoden: 61 — Franse taal in
het geannexeerde Ieperen: 62 — Max Em. van
Beieren: 6 5 —• Plannen van economische hervor-
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ming; Bergeyck: 6 6 — Protectie; beweging van
de „naties”; ontslag van Bergeyck: 68 — Eer
zuchtige intrigues van Max Em.: 71 — Mal
contente adel en gilde-democraten vrezen zijn
Franse verbindingen: 72 — Max Em. werpt
het verzet neer; Lod. XIV met zijn hulp mees
ter: 74.
2. DE DERDE COALITIE-OORLOG TEGEN FRANK
RIJK (1702-13/5 ) (DE SPAANSE SUCCESSIE
OORLOG)
.................................................................

7g

a. De Zuidelijke Nederlanden onder Frans be
wind (1701-6) .............................................

7g

Frans-Spaanse heerschappij aanvankelijk als ver
zekering tegen Hollands-Engals ketterdom ge
voeld: 76 -— Centraliserend en absolutistisch
bewind weldra onaangenaam: 77 — Oorlog op
Z.-N. bodem: 78 — Franse bestuurshervormingen; Bergeyck; financiële eisen: 79 — Maat
regelen tegen het Jansenisme: 83 — Staten van
Brabant en Vlaanderen erkennen dus na Ramillies
Karei III grif: 86.

Het stadhouderloos bewind in de oorlog.

.86

De „republikeinse” partij grijpt de macht; onge
regeldheden in Zeeland, Gelderland: 87 — Antiorangistische geschiedopvatting: 91 — Éénsge
zinde voering van de oorlog verklaard door zijn
economische betekenis; ook door de hechte aan
eensluiting van de regerende stand: 93 — Moei
lijkheid Van het opperbevel; internationaal ka
rakter van het leger; Marlborough opperbevel
hebber: 95 —— Marlborough en de gedeputeer
den: 98.

* De Republiek overvleugeld door Engeland. .
9«

99
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§ Diplomatieke misrekening en teleurstelling (1706-13)

Initiatief bij het oorlogsbeleid aan Engeland; ver
bond met Portugal {1703); de Staten laten de
oorlog in Spanje aan Engeland over: 100 — De
Staten verdiept in hun barrière-plannen; hun ter
ritoriale politiek: 102 — Zij nopen Marlborough
het goevernement van de Z.N. af te wijzen: 103
— Naijver tussen de Zeemogendheden, ofschoon
de Republiek Engeland nodig heeft om haar barrière-plan te verwezenlijken: 104 — In 1709
richt Frankrijk ver-gaande vredesaanbiedingen tot
de Republiek, die zich echter bij het ultimatum
(„preliminairen van Den Haag”) van haar bond
genoten aansluit, dat voor Frankrijk onaanneme
lijk bljjkt; in 1710 blijven Buys en Van der
Dussen trouw aan de oorlogspolitiek der Whigs:
105 — Te verklaren door het Townshend-verdrag, waarbij de Staten in 1709 barrière- en
economische toezeggingen van Engeland hadden
afgeperst: 111 — Whigs vervangen door Tories,
geheime verstandhouding tussen Engeland en
Frankrijk en perscampagne tegen de Staten om
verscheuring van het Townshendverdrag te recht
vaardigen: 113 — Staten, trachten oorlog samen
met Oostenrijk voort te zetten; nederlaag bij
Denain, zomer 1712: 116 — Staten onderwer
pen zich aan Engeland's leiding; nieuw barrièreverdrag. Jan. 1713: 117.
* De vrede van Utrecht

Engeland profiteert, Frankrijk wordt voor ergste
verliezen bewaard, maar moet toch Ieperen en
Veurne afstaan, barrière nog afhankelijk van
Ned.-Oostenr. overeenkomst: 118.

d. De Republiek in de Zuidelijke Nederlanden
(1706-15/8) ..............................................................................
Voorlopig Nederlands-Engels bewind ingericht,
1706; Van den Bergh: 120 — Negatief karakter

120
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van net bewind: 122 — Geslaagd Staten-verzet
tegen De Meulemeester’s belastingplan; Jansenis
me vrijgelaten: 123 — Conferentie niettemin im
populair — Vervolging van Gentse magistraten
na de herneming van de stad. Jan. 1709: 124 -—
Verwarrend en demoraliserend effect van de ge
beurtenissen; soms wel felle anti-Fransheid (Van
de Ven) ; toch geen toenadering van N. en Z.; de
protestantse staatkunde der Republiek en de eco
nomische uitbuiting maken dat onmogelijk: 127
Vlaams-Brabants saamhorigheidsgevoel (of
schoon practisch nog zwak) in verzet tegen de
Hollanders: 131 — Beweging van Raad van
State en Staten van Brabant en Vlaanderen,
1712: 132 — Na herstel der Engels-Nederl.
vriendschap treedt Van den Bergh krachtig op,
1713'- 134 — Pas in 1715 echter krijgen de
Staten steun van Engeland in hun barrière-onderhandelingen met Oostenrijk: 135 — De barrière-regeling: 137 — Hevige verontwaardiging
in Br. en VI.: 138 — Enige concessies, 1718:
139.

’. Nabetrachting................................................ i^o
( Noord en Zuid tegenover elkander

De Z. Ned. gered van opslorping door Frankrijk:
14° — Niettemin N. en Z. zo scherp verdeeld als
ooit: 141 — Er roert zich iets in het Z., maar
tegen Holland: 142.
! Gevolgen voor de Republiek

Frankrijk gestuit, maar Engeland een wereld
macht geworden, terwijl de Republiek aan het
vasteland gekluisterd zat: 144.
. DE NOORD-NEDERLANDERS BUITEN EUROPA 147

• De Oost-Indische Compagnie

47
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§ De eerste Javaanse successie-oorlog, iyo6-g
Laag peil van de Javaanse vorsten: 149 — Ver
zet tegen de Compagnie veelal van niet-Javaanse
elementen; Soerapati: 150 — Soenam Mas, in
opstand tegen Pakoeboewana, gesteund door Soe
rapati; de Compagnie voert oorlog voor P., na
verdrag van onderwerping, 1705: 152—Com
pagnie bevestigt P., na nieuw verdrag van con
cessies : 15 3 —■ Compagnie organiseert leveranties
van de regenten onder de Soesoehoenan: 155.
* Financiële zorgen; monopolie, leveranties
Interkoloniale handel kwijnt: 156 — Geval Beeck; onmogelijke positie der vrijburgers; de
regering te Batavia erkent nutteloosheid van „ex
clusieve contracten” en onderdrukking der in
landse vaart: 15 7 — Chastelein en zijn denkbeel
den ovei>het belang van inlandse welvaart: 159
— Heren Zeventien echter zoeken heil slechts in
verscherping van het monopolie; Van Beuningen,
Van Dam: 162 — Nepotisme te Batavia: 163
— Verliezen in Indië opgewogen door hoge
winsten uit invoer in Europa: 165 — Hernieuw
de kritiek in Holland op de alleenhandel der Com
pagnie: 166.
O De Kaap onder de Van der Stels; 1679-ijoj
Zeer langzame toeneming, maar na 1685 op een
maal een golf Hugenootse nederzetters en tevens
meer Nederlanders: 168 — Simon van der Stel,
1679-99: 170 — Stellenbosch: 171 — Be
stuursinrichting; maatschappij: 172 — De Fran
sen: 174 -— Economische onvrijheid; W. A. van
der Stel, 1699-1707, en Vergelegen —- Bezwaren
van de burgers; hevig optreden van de goeverneur: 178 — Adam Tas: 181 — De Zeventien
roepen Van der Stel terug: toekomstproblemen:
182.
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b. De West-Indische Compagnie..................... 183
§ De West-Indische bezittingen in de oorlogen

Nieuwe Compagnie 1674; de verschillende bezit
tingen; patroons: 183 — Suriname; Van Aerssen: 185 — Zwakke positie van de Compagnie
vergeleken met de O.I.C.: 186 — Weerloosheid
tegen Franse kapers, 1708-9, 1712-3: Essequebo, St. Eustatius, Cura^ao, Suriname ge
brandschat: 187 — Ontstemming van de vrij
burgers; Staten-Generaal steunen Sociëteit: 1.12.
* De Guinese kust en de slavenhandel

Coymans-asiento, 1685-9: 193 — Dl eigen
markt verwaarloosd; lorrendraaiers: 194 — De
forten aan de Guinese kust: 195 — Bosman’s
schets van de toestanden; kleine verhoudingen;
concurrentie van Engelsen en Zeeuwse lorren
draaiers: 196 — De slavenhandel; Fida: 200
Slavenkamp te Curajao. Onmenselijkheid
van dat bedrijf: 202.

BOEK VIII

HOOGTIJ EN VERVAL VAN HET BARRIÈRE-STELSEL; 1715-51..................... 205
I. DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN ONDER KAREL VI, 1715-40
207

7. Het absolutisme en de standen..................... 207
Prié waarnemend gouverneur: 209 — Verzet
van de Brusselse „naties", 1717 — In 1718
moet Prié voor het oproer wijken; moeilijk
heden ook elders: 211 — In 1719 komen
Duitse troepen in het reeds weifelende Brussel
de orde herstellen: 212 — Prié fel tegen de
privileges; maatregelen tegen de dekens; Agnees-
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sens ter dood gebracht: 2r3 —- Machteloosheid
van de oude organisaties der burgerij: nationale
aspecten: 216 — Absolutistische tendenties van
de regering: West-Vlaanderen: 217 — De adel
op zij geschoven: de beambten-raden hersteld,
1725: 219 — Ingrijpen van Maria Elisabeth te
Gent: 220.

b. De Compagnie van Oostende.....................

221

Karei VI begunstigt handelsondernemingen van
uit Oostende; vreemdelingen erbij betrokken:
221 —Argwaan in Holland en Engeland: 223
— Oprichting van een Compagnie, 1723: 224
— Interprovinciale rivaliteiten: 226 — Engelse
vrees voor Oostende oorlogshaveh: 227 — De
Compagnieën voelen zich bedreigd: 228 —
St. G. beroepen zich op Munster: 229 — Z.-N.
verweer op grond van natuurrecht: eenzijdigheid
van hedendaagse Belgische voorstellingen: 230
— Europese verwikkelingen: Spanje; verdrag
van Wenen, 1725: verbond van Hannover,
waartoe Republiek in 1726 aarzelend toetreedt:
232 — Karei VI wijkt terug: vrede van Parijs,
1727: congres van Soissons; verdrag van
Wenen, 1731/2: Oud Verbond hersteld: 235
— De Compagnie opgeofferd: 236.

c. De Zeemogendheden onttrekken zich aan een
handelsverdrag ............................................. 238
Art. 26 van het barrière-verdrag nog onuitge
voerd: in 1732 begonnen onderhandelingen af
gebroken bij Poolse Successie-oorlog: 238 —
Frans-Staats neutraliteitsverdrag, 1733: 240 —
Nieuwe onderhandelingen 1737: kwade trouw
van de Staatsen: nogmaals afgebroken 1740:
241.

d. Maatschappelijk en geestelijk leven............ 243
§

Benepenheid en vervlakking
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Economische zwakheid, ofschoon niet zonder
leven in landbouw en industrie: 243 — Verval
van de kunst; rococo-werken: 245 — Zwak
heid van publieke geest: 249 — De leus van de
privileges; particularisme, stand-egoïsme en na
tionale betekenis: 250 — Maria Elisabeth en
haar hof: 252 — Adel nog niet grondig ver
franst; Nederlands de taal der oude publieke
. lichamen: 253 — Intellectueel en sociaal echter
verzwakt; verschillen met het Noorden: 257 —
Verval van Leuyen; Palfijn, Rega: 259 — Ar
moede van historische en politieke literatuur:
261 — In de letterkunde niets creatiefs; rede
rijkers: 265 — Geestelijke afgescheidenheid van
het Noorden: 267 — Noordelijke geringschat
ting: 268.
* De onderdrukking van het Jansenisme
Oostenrijkse regering hervat anti-Jansenistische
politiek; niettemin terughoudend tegenover ’s
aartbisschops eis van ondertekening van Unigemtus: 270 — Van Espen's verweer: 271 —
Eerst Maria Elisabeth steunt de aartsbisschop
onvoorwaardelijk; Leuven „gleichgeschaltet”,
Van Espen wijkt uit: 272 — Het Jansenisme
als nationale weerstand: 275.
2. DE REPUBLIEK ONDER DE VREDE; 1713-41

1. Vewal

.........................................................

Voor de Republiek vrede niet zo’n weldaad:
277 — Stroefheid van de staatsmachine, onge
duld ja minachting van buitenl. diplomaten:
278 — Besef in den lande; geldverlegenheid:
280 — Admiraliteiten tussen tegenstrijdige be
langen der provinciën tot onmacht gedoemd;
verval van scheepsbouw en officierscorps: 282
— Nood van de handel; Engelse' concurrentie
steunend op politieke macht: 285 — Achteruit
gang van de industrie: 282 — Welvaart: de
Vecht: 289 — Renteniersrijkdom; belegging in

2 77
2 77
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Engeland: 291 — De Staten bezorgd over han
delsverval: porto-franco-plan, maar niets gegebeurt: 294 — Monopolie voorbij, echter naast
achteruitgang wel degelijk vooruitgang elders:
295 — De eigenlijke zwakheid was politiek, de
verlamming van de staat: 297 — Zo zagen het
ook Slingelandt en buitenl. waarnemers: 2gg.

b. Van Slingelandt’s hervormingsplannen . .

300

Van Rechteren’s initiatief; Grote Vergadering,
1716-7: 300 ■— Holland's belang, maar Heinsius ontmoedigd; de Generaliteitsambtenaren,
die leiding trachtten te geven, hadden geen macht
achter zich: 301 — Slingelandt’s kritiek en
waarschuwingen: geen gevolg: 302 — Slinge
landt belooft om Raadpensionaris te kunnen
worden niet voor stadhouderschap te zullen
werken, 1727: 306 — Euvel dieper dan mecha
nisme: de geest; Van Haren's aanklacht: 307.

c. De oligarchie en de gemeente.....................
L. de Beaufort’s Vrijheit in den Burgerstaet,
1737; verheerlijking van het bestaande: 309 —
„Correspondentiën” strijdig met De Beaufort's
ideaalvoorstelling: 312 — „Vriendschap” te
Tholen, waarvan hij deel uitmaakt; „omwente
ling” aldaar in 1740, door zijn zoon beschre
ven: 313 — Schijnheilig of van de werkelijk
heid vervreemd f: 316 — Nivellering en nepo
tisme : 3 1 7 —■ Baatzucht; de gemeente ontstemd
over de belastingverpachting: verdenking tegen
de regenten: 318 — Corruptie bij Generaliteitsambten: 321 — De posterijen als geldbron voor
magistraten: 324 — Stedelijke ambten: 325 —
Onmacht van de gemeente tegenover de regenten:
325 — Hervormingsplannen na de vrede; in
vloed van democr. resten in het Oosten; gering
constructief vermogen: 327 — Machtbewustzijn
der regenten: 331 — Geldtrots: 332 — Goede
regenten; liefdadigheid: 334 — Materialisme:
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335 — De regenten niet in tegenstelling tot die
samenleving; veel bredere stand enes geestes met
hen; kleine burgerij geïmponeerd: 337 .__
Slechts een Oranje kon aanval leiden: 339.

d. Willem IV en de Oranjepartij.....................

339

Willem IV geb. 1711; moeilijkheden met Prui
sen over erfenis van Willem III, daarna met Zee
land over markiezaat: 339 — Actie binnen
constitutionele grenzen; geen beroep op het
volk; de predikanten Staats: 340 — Oranjepolitiek niet democratisch; een andere groep van
dezelfde stand: 342 — Burmania’s pamfletten;
politieke controversie in historische vormen; de
Loevesteinse voorstelling van de geschiedenis
overheerst, Burmania defensief: 343 — Willem
schroomde niet voor beroep op Engeland; zijn
huwelijk, bedoeld om hem te verheffen, had
averechtsche uitwerking gehad; aanstonds had
Engeland hem daarom verloochend; maar zijn
ogenblik zou komen: 346.

De Oost-Indische Compagnie
i Voor-Indië en Ceilon
Diep ingrijpen in inlandse samenlevingen; maar
in patria slechts oog voor het persoonlijk winsttejag; 350 — Ceilon; de Radja; cultures, semi
naries, rechtspraak: 351 — Geval Vuyst; op
stand 1736; Van Imhoff: 354 — Koromandel;
Malabar; oorlogje met Kalikoet, 1716: 355.
Javaanse oorlogen en misstanden
Tweede successie-oorlog, 1719-23; Soesoehoenan nog dieper onderworpen: 357 — Koffie:
358 —— Hoge dividenden in weerwil van kwij
nende interkoloniale handel; corruptie: 360 __
Aandacht weer van Voor-Indië (Travancore)
afgeleid door Javaanse moeilijkheden: 361 __
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Chinezenmoord te Batavia, 1740: 362 — Valckenier en Van Imhoff; oorlog breidt zich over
Java uit; 1743 nieuw verdrag met Soesoehoenan; Madoerese oorlog tot 1745: 364 — Van
Imhoff in 1742 als „hersteller” terug naar
Batavia: 368.

3. GEESTELIJK LEVEN IN DE REPUBLIEK .... 370
Tijdvak dat van heel dit deel: 370 — Toe
nemende beschaving en verfijning: redelijke hu
maniteit, iets slaps, zelfgenoegzaams: 371.

a. Wetenschap

............................................. 372

Newton en Locke: 37.2 — Uffenbach’s reis:
373 — Oorspronkelijk? vorsers: Boerhaave:
374 — Klassieke en oosterse studiën; rechten;
Bynkershoek: 376 — Romeins recht en Latijn
drukken nog op het nationale: 379 — Geen

grote historie-schrijving; reisbeschrijvingen; ver
der partijzucht en louter antiquarische belang
stelling: 380 — „Klaas Kolijn”; historievorsers; Van Alkemade, Van Loon: 383 —
Het nationaal motief ontbreekt geenszins; bij
Wagenaar krijgt het vormkracht: 385 — Tegen
woordige staat. Vadert. Historie (1749-59):
Wagenaar’s betekenis: grote kwaliteiten van zijn
werk, dat de heersende staatsgezinde en tolerante
opinie generaties lang haar historische voor
stelling schonk: 387 — Nederlandse taal: B.
Huydecoper; vergelijking met de Zuid-Nederlander Labare: 390 — L. ten Kate, stout
wetenschappelijk denker: 394 — Rijkdom con
trasteert met het Zuiden: 395.

b. Religie

..................................................... 396

§ Protestanten
De Coccejanen begunstigd krachtens resolutie
van 1694: 396 '— Nog wel controversie met
Voetianen; Fruytier: 397 — Dor intellectualis-
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me en twistzucht; Driessen, Van den Honert:
398 — Zaak Stinstra; rol van Willem IV; toe
juiching van Hofstede: 401 — Piëtisme; Schortinghuis, Smijtegeld: 402 — Verandering bij
vroeger in de algemene betekenis van deze twis
ten en stemmingen: de geestesontwikkeling ont
snapt aan theologanten en „dwepers” beide; 404
— Voorbeelden; Burman’s Leidse oratie: 408
— Geringschattende toon van Noordkerk’s
pleitrede in zake Deurhof's Job: 409 — Geen
anti-godsdienstigbeid: 411 — De deftige pre
dikant; het beeld van de heerszuchtige toch nog
gangbaar; anti-papisme: 412.
* Katholieken en Jansenisten
Het pauselijk katholiekendom in scherper tegen
stelling tot de protestantse staat; verhoudingen
in de Generaliteitslanden: 413 — Betrekkelijke
vrijheid in het Noorden gebruikt om onderlinge
twist uit te vechten: 416 —- Codde, apostolisch
vicaris sedert 1688, in 1700 door de Paus ont
zet : 417 — Controversie over de waarachtig
heid van het Utrechts aartsbisdom: 418 — De
Staten beschermen de kapittelpriesters tegen in
menging van de Nuntius te Keulen; zonder ech
ter de anderen te vervolgen: 420 — Slicher
bepleit tevergeefs actiever steun: 422 — Hoorn
beek en Slingelandt, de ,,Jansenisten” even wei
nig vertrouwend als de anderen, achten het
opportuun een apostolisch vicaris toe te laten:
423 — Er ontstaat een scherpe anti-Roomse
geest: afschuw van de Jezuieten; het officie van
Gregorius VII; plakkaat van 1730' om de
katholieke priesters aan banden te leggen: 426
— Tevens (niet ongunstige) regeling in de Ge
neraliteitslanden: 429 — Slingelandt beproeft
nu een vicaris toe te laten, 1732; maar een
anti-paapse storm noopt Staten het plan op te
geven: 431 — Tolerantie gepaard met staatsaanspraken: 433 — Katholieken tellen weinig
mee in het Noorden; „oud-katholieken” wor
den geen nationale katholieke kerk: 434.

596

INHOUD
BLZ.

c. Kunst en letteren

.................................................................................................................

34c

Luyken; Poot, die het eigen Holland voor een
Arcadië moest verwisselen: 436 — Beeldende
kunst: het academisme zegeviert; bewondering
van Poot: 439 — Bouwkunst; Marot; de
Vecht: 441 — Troost’s zelfstandigheid: 443
— De Poëten-oorlog; Le Clercq's kritiek op
Broekhuysen lokt D. van Hoogstraten uit; Van
Effen vermeerdert de ergernis door kritiek op
Vondel: 445 — Poëtisch vuur tegenover net
heid van beschaven; maar beide zijden niets te
zeggen: 448 — Eenvoud tegenover gezwollen
heid; een standsverschil: 450 — Zoetelijkheid:
— Feitama: de volmaakte navolger van de
Fransen: 454 — Op W. van Haren’s Fciso na is
de zwakheid van de Nederl. letterkunde haar
inhoudloosheid; geen verband tussen dichters
en aristocratie: 455 — Van Effen’s Franse puplicaties: 457 — Maatschappelijke gebroken
heid: 459.

d. Verfransing en Nederlandse weerstand .... 460
Verfransing van de Haagse wereld: 460 —
Toch ook wel Nederl. intellectuelen in die krin
gen, en van binnen uit kritiek op de verfransing:
Mauricius, Burmania, Van Effen: 462 — Denationalisering van leidende kring drukt de
gehele nationale cultuur: 465 — Geestelijke
energie van de Hugenoten: 466 — Maar de
Nederlandse cultuur blijft actief; in het licht
van de Franse bedreiging winnen de hiervóór be
sproken manifestaties aan belang: 467 — De
burgerij niet aangetast: 469.
5. DE SCHOK VAN OORLOG; 1741-48 ..............

472

2. Hulpeloosheid en val van het Staats bewind 472
Hulp aan Maria Theresia; Engeland krachtiger
onder Carteret, 1742: 472 — Moeite om de
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Republiek te doen handelen; obstructie van Am
sterdam; W. van Haren's Leonidas: 473 —
Willem IV en zijn provincies steunen de partij
van actie niet; Bentinck van Rhoon verenigt
niettemin Oranjeleus en oorlogspolitiek: 477 —
Zijn Engelsgezindheid: 478 — Engels-Franse
oorlog; Franse inval in Z. N., 1744' 479 —
Tegenspoed; Fontenoy; barrièresteden verloren,
1745: 480 — Slechte geest in leger en vloot:
482 — Cap Breton; jonge pretendent dn Schot
land; Brussel en Antwerpen in Franse handen:
483 — Amsterdam zet dreigement met afzon
derlijke vrede door; onderhandelingen te Breda,
echter door Sandwich gesaboteerd: 487 — Bentinck’s ogenblik; verwarring; zijn samenwerken
met Sandwich: 488 — De Fransen vallen in
Zeeuws VI., Oranjebeweging gestuwd door
Engelse hulpverlening aan Zeeland: 492 —
29 April oploop in Den Haag; schrik van Gil
les; Willem IV stadhouder: 494.

b. Hulpeloosheid van Willem IV; vrede van
Aken ................................................................ 496
Financiële nood niet verholpen: Willem IV
geen Willem III: 498 — Bentinck naar Enge
land om tegen vredesonderhandelingen te protesteeren, ongeacht de val van Bergen-op-Zoom:
499 — Grote beloften, maar in de winter begint
Willem IV de moeilijkheden te beseffen; Ch.
Bentinck naar Engeland om geld te vragen;
vredesonderhandelingen nu onvermijdelijk; praeliminairen van Aken, 30 April 1748: 501 —
Een uitredding, maar smadelijk: 506.

c. De oorlóg en zijn nawerking in het Zuiden 507
Maria Theresia ongeneigd de Z. N. aan haar
bondgenoten op te offeren: 507 — Kaunitz
breekt met de ultramontaanse richting van Maria
Elisabeth: 508 — Onverschilligheid van de be
volking t.o.v. de strijdende vorsten: 509 —
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Ontvangst van de Fransen te Gent en Brugge:
511 — Hard Frans bewind: 513 — Terug
kerend Oostenrijks bewind feitelijk van barrièreservituten op soevereiniteit bevrijd: tegelijk vrije
hand tegenover de privileges: 514.

d. Teleurstelling van de hervormingsgezinden
in de Republiek............................................. 5x7
§

Willem IV en de burgerbeweging, 1J47-4Q

Versterking der stadhouderlijke macht van de
verschillende Statenvergaderingen met behulp van
volksbewegingen afgeperst: 517 — Vervolgens
bereid met de heren te regeren: 519 — Het
grauw: de burgerij; de schutterijen; gebrek aan
constructief democratisch vermogen: 520 —
Hervormingen; de posterijen; de stadsambten:
524 — Regeringsreglement in Gelderland her
steld; uitbarsting tegen de pachters in Friesland
en Groningen; burgergecommitteerden; de Sta
ten wenden zich tot Oranje: 525 — Pachtersoproeren in Holland, Juni; Willem IV doet de
pachten afschaffen; grilligheid en overhaasting
van zijn beleid: 526 — Burgerbeweging op de
Doelen te Amsterdam, Augustus; Van Gimnig
c.s., daartegenover Van der Meer, hofagent, en
Raap: 531 — Prins op het Herenlogement,
2 Sept.; burgergecommitteerden: 535 — Wetsverzetting; burgers onvoldaan: vrije krijgsraad;
pressie op de Prins en zijn dubbelzinnige be
schikking: 537 — Reactie in de stemming;
straffe proclamatie bij ’s Prinsen vertrek; regen
tenpartij triomfeert: 539 — Woelingen te
Leiden; troepen om de regentenheerschappij te
beschermen; wetsverzettingen: 543 — Con
servatieve beslissing in zake belastingen; ook te
Haarlem garnizoen, 1749: 545 — Prins naar
Friesland (Dec. '48) en Groningen (Nov. '49) :
546 — Oud stelsel onder Oranjevlag; oligarchie
geknecht maar niet hervormd: 547 — Zwak
heid van de burgerbeweging, maar Willem IV
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schoot als leider te kort: 548 — Bentinck's
waarschuwingen: 549 — Verlies van populari
teit; en de Amsterdamse regenten hernamen al
in 1751 hun volledige onafhankelijkheid: 551.
*

De centrale regering en haar problemen

Ook hervorming van centraal regeringsapparaat
faalt; enkel de regenten persoonlijk afhankelijk
gemaakt: 554 — Prins werkt met de oude col
leges en ambtenaren: 556 — Bentinck verdrijft
Gilles en bepleit regeringsraad; 1749 ingesteld:
558 — Lijdt meteen schipbreuk op onderlinge
verdeeldheid: Gronsfeld en De Back, niet Engelsgezind genoeg naar Bentinck’s zin, buiten de
Conferentie voor buitenlandse zaken gelaten:
560 — In dit stelsel, geheel verschillend van
het Engelse kabinetsstelsel, komt alles aan op
een krachtig stadhouder; noch Willem noch
Anna bij machte hun rol te vervullen: 561 —
Brunswijk: 564 — Leger en vloot; konvooien
en licenten: 565 — Handel; „gelimiteerd portofranco”-plan loopt in het zand, niet enkel door
’s Prinsen dood: 567.
KAARTEN

.........................................................................

571

BRONNEN DER AANHALINGEN...............................
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ENIGE ANDERE WEKRtlN vaw
PROF. DR. P. GEYL:
VILLEM IV EN ENGELAND; 1U1 i74»
(VREDE VAN AKEN); M. Nijhoff, Den
Haag, 1924.
IEVOLUTIEDAGEN TE AMSTERDAM;
AUGUSTUS-SEPTEMBER 1748; WILLEM
IV EN DE DOELISTEN; M. Nijhoff, Den
Haag, 1936.
DE GROOT-NEDERLANDSGHE (JEDAEri i E!
HISTORISCHE EN POLITIEKE BESCHOU
WINGEN; Tjeenk Willink, Haarlem, 1925; —
Tweede bundel, De Sikkel, Antwerpen, 1930.
KERNPROBLEMEN VAN ONZE GESCHIE
DENIS; OPSTELLEN EN VOORDRACH
TEN, 1925-36; Oosthoek, Utrecht, 1937THE REVOL 1 Or 1 tic ine 1 nciu.nnuj,
155 5"1609; Williams and Norgate, Londen,
1932.
THE NETHERLANDS DIVIDED, 1609-1648;
Williams and Norgate, Londen, i936‘> (ver'
talingen van de tweede helft van deel I en de
eerste helft van deel II der GESCHIEDENIS
VAN DE NEDERLANDSCHE STAM):
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